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 م اهلل الرمحن الرحيمسب
 تمهيد

، ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ، ومن يشرك باهلل فقد افرتى  مثارتاع يمامرتاع ،  احلمد هلل الذي ال يغفر أن يشرك به
  …ضّل ضالالع بعاداع  ومن يشرك باهلل فقد

 احلمد هلل الذي يقذف باحلق يلى الباطل فإذا هو زاهق ..
َُْاْم َواْحاَمْرُاْم َأْن َِاْوِِنُاهَ  َ اْ   : واحلمد هلل القائل لنباه  َْ َأْااَها نَاُهْم ِبَماا َأزاَلَ  اللُاُو َو  تَاُِِْا َوَأِن اْحُكْم بَاياْ

ُِِصاايَْاُهْم بِااَْاْعِ  ُإزُااهِبِهْم َوِ ُن َنِاياار ا ِاااْ  النُاااِ  بَاْعااِ  َاااا َأزااَلَ  اللُااُو ِ لَْيااَ   َاا ِ  ُُ اللُااُو َأْن  ْن تَاَهلُااْها  َاااْ َلْم َأزَُمااا ُِرِِاا
ا ِلَقْهٍم ُِهِقُنهنَ  ُغهَن َوَاْ  َأْحَسُ  ِاْ  الُلِو ُحْكم   .[50-49املائدة: ]سورة  َلَواِسُقهَن َأَ ُحْكَم اْلَجاِاِلُيِة َِاْاْ

صرترترتالة وال رترترتالس يلرترترترتى سرترترتاد املو رترترترتدين ، املرترترتامور   لّرترترترتر المن،يرترترتل باءبرترترترتا  ملرترترت  مثبرترترترتراهار ، وا  مرترترتداء برترترترتديوة وال    
 وبعد ..  املرسلني ، بمو اد ربِّ العاملني ، والرباءة من الشرك واملشركني

وون .. فارترته النا رترت  فهرترتذن يصرترتاو  يو ههرترتا مثر مرترتن يريرترتد ا سرترتالس احلرترتق  : يرترتوامِّهر وديرترتا ر ..   زمرترتان يرترت،ّ    
ّمرترتا   ََ فارته احلرتق مرتب الباطرتل ، وكرترتمر فارته كنرتس مرتن املنم رتبني مثر العلرتر مرترتا أمرترهر اهلل ءرتَعرتار بادائرته وباايرته مرتن م ه  واْلمرتَب

َوَااااا   الرترترتدين وأ رترترتوله .. ال يريرترترتد مرترترتن ورائهرترترتا أ رترترتراع ، وأسرترترتوءنا   ذلرترترتك أيبارترترتاء اهلل  رترترتني كرترترتايوا يقولرترترتون   رترترتوامهر :
مرترترتا  ، واليريرترترتد مثالّ ا  رترترتال  [109الشرترترتعراء: ]سرترترتورة   َأْجاااٍر ِ ْن َأْجاااِري ِ  ُ َ لَاااْ َرَل اْلَعااااَلِمي َ َأْساااَُُلُكْم َ َلْياااِو ِااااْ  

  اسمطعنا مثر ذلك سباالع .. كما  ال ييب اهلل شعاب لقومه :
 اإِلْصالَح َااا ُ  ِ ُُ ُُ َأْن ُأَخاِلَوُكْم ِ لَْ َاا َأزْاَهاُنْم َ ْنُو ِ ْن ُأرِِ ُُ َوَااا تَااْهِ يِق   َوَاا ُأرِِ   ِ  ُ بِاللُاِو َ َلْياوِ  اْساَََِْع
 ُُ  .[88هود: ]سورة   بُ أُزِي  َوِ لَْيوِ  تَاهَُنْل
  :  ال ءعار،  خيلقك يبناع   ايلر يا يبد اهلل أن اهلل ءبارك وءعار مل 
  َْنا   تاُ  ْ  َ َْا ا َوَأُزُكم ْ َأزَُما َخَلْقَناُنم  َأَ َحِسُِْْم  [115املؤمنون: ]سورة  ْرَجُعهَن  ِ لَياْ

  ال ءعار:، أكنر الناس  بل  د خلقك سبوايه لغاي  هام   د غفل ينها
 ُُون ُُ اْلِجُ  َواإِلزَس ِ  ُ لِيَاْعُْ  .[56الذاريا : ]سورة   َوَاا َخَلْق

معرترته ة رترت  أخرترتر  ، كمرترتا  الّفرترتار يعبرترتدون اهلل ويعبرترتدون  ولا رترته هرترتذن الغايرترت  ة يبرترتادة اهلل فو رترتب ا، فرترتإن كنرترتساع مرترتن
ُُونمف رين رت.. لرتذا  رتال غرتس وا رتد مرتن الرت كان يفعل مشركو  ريش .. مثمنا الغاي  : ةيبادءه و دنا أي  ِ  ُ لِيَاْعُْا

 : يو دون .
فاملطلوب مثذن هو ءو اد اهلل ءرتَعار   العبادة بّرتل أيوايهرتا ، ويرتدخل   ذلرتك احلّرتر والمشرتريب ، وال يرتمر ذلرتك 

)   ِ لَاَو الّفر والرباءة من كل معبود وممبو  ومشر  سوان .. وهرتذا هرتو أ رتل الرتدين ومرتن أهرتر معرتا  وال يصح مثالّ ب
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 : ا الرترتال ال يصرترتس املرترترء م رترتلماع مثالّ هرترتا.. وهرترتذن هرترتُ الغايرترت  الرترتال ب عرترتع مرترتن أ لهرترتا رسرترتل اهلل أ عرترتون،  رترتال ءعرترتارِ  ّ اهلل
 بَاَعاْاَنا ِ   ُنَل أُُاٍة َرُسه   َأْن ُْ ُُوا الُلَو َواْجَِِنُْها الَُاُغهتَ َوَلَق  [36 النول:]سورة  اُْ ُْ

 :  وهو ا مر الذي  د غفل ينه و هله أكنر الناس  ال ءعار
  ِ اْلَقااَيُم َوَلِكااُ  َأْناَاااَر النُااا  ُِ َُ ُُوا ِ  ُ ِ ُِاااُا َإلِااَ  الاا ]سرترتورة    َ ُمااهن  َِاْعلَ  ِ ْن اْلُحْكااُم ِ  ُ لِلُااِو َأَاااَر َأ ُ تَاْعُْاا

 .[40يوسف: 
حتّرترترتار الرسرترترتول   "لمرترترتد رسرترترتول اهلل " : وايلرترترتر كرترترتذلك أن مرترترتن أهرترترتر معرترترتا  الشرترترتطر النرترترتا  مرترترتن الشرترترتهادءني وهرترترتو 

 لوا  اهلل وسالمه يلارته ، ويّرتون   زماينرتا بموّرتار دينرته وسرتنمه وأمرترن وذارته.. فرتذلك كلرته و رتُ مرتن ينرتد اهلل  رتال 
َحُِااْ َُِحَكُمااهَ  ِ يَمااا    وهرترتذا َ َ رترتر  مرترتن اهلل ءرتَعرترتار بنف رترته العمامرترت  ا لالرترت ..  نُااهنَ  َااال َورَبَااَ    ُِاْ اِ   ءرتَعرترتار :

نَاُهم  .[65الن اء: ]سورة    ْ َشَجَر بَاياْ
مرترتن كمرترتاب وسرترتن  ، ال يّفرترتُ ذلرترتك و رترتدن  ّفُ حتّرترتار شرترتريع  اهلل ءرتَعرترتار الرترتال أ رسرترتل هرترتا لمرترتد رتيرترته ال يرترتأوايلرترتر 

والم رتلار املطلرتق  رتا  وااليقارتاده بل البد من ايشرترا  الصرتدر   ّامهرتا والرضرتى هرتا و  ب لصو  مثسالس املرء ومثمياي
ا: ،  رتال ءرتَعرترتار   ةخرتر اايرترت  ال رتابق  َُ َوَُِسااَلُمها َتْسااِليم  ااا ِاُمااا َقَساْي ُُوا ِ اا  َأزُوِساِهْم َحَرج  وهرترتذا  . ثُااُم   َِِجاا

  ومعبود غس اهلل ءرتَعار ومن كل شريع  غرتس ديرتن اهلل ءرتَعرتار يل،س منه أن جيدوا  ر اع يماماع من أيف هر   كل مشرِّ 
يرترترتو رون ، ومثال    لرترته أو يرضرترتوا برترته أو أىمرترتون أو يقرترتدمون أو ومرترتن كرترتل  ّرترتر غرترتس  ّرترتر اهلل ءعرترتار ، وأن ال ي م رترترتلموا

 كايوا مشركني .
ف رترتر وا برترته  ّْ فِّرترتروهر  . كمرترتا كرترتان النرترتيب منرترته ومرترتن أءبايرترته وي   ويمرترتربءوابرترتل الوا رترتب يلرترتاهر أن ي رترتؤخرون وي  رترتّفهون وَي َّ 

 يصنب مب أ ناس  ومه وطواغامهر وأءبايهر .
َاْ  قَاَ    ِ َلَو ِ  ّ اهلل وََنَواَر ِبَماا  )  ال: رو  م لر    واوه ين أيب مالك ا شجعُ ين أباه أن النيب 

ُُ ِاْ  ُدوِن الُلِو َحُرَم َاالُُو َوَدُاُو َوِحَسابُُو َ َلْ الُلو   1(  ُِاْعَْ
َه مث الّ اهلل لرتفرتإن الرسرتول  رتلى اهلل يلارته وسرتلر مل جيعرتل الرتملف  برتال مث     ِ لَاَو ِ  ّ اهلل  وهذا مرتن أيمرتر مرتا يبرتني معرتى

فقرترتع يا رترتماع للمرترتال والرترتدس . برترتل وال معرفرترت  معناهرترتا مرترتب لفمهرترتا ، برترتل وال ا  رترترار برترتذلك ، برترتل وال كويرترته يرترتديو مثالّ اهلل 
 فإن شك أو ءردد مل أرس ماله ودمه.. ،ا يعبد من دون اهللو دن  ىت يضاف مثر ذلك الّفر مب

يقرترترتول ابرترترتن ءامارترترترت  ر رترترته اهلل  : " وهرترترترتذا الرترترتدين هرترترترتو ديرترترتن ا سرترترتالس ، ال يقبرترترترتل اهلل دينرترترتاع غرترترترتسن ، فا سرترترتالس يمضرترترترتمن 
، ومرترترتن مل ي م رترترتلره لرترترتر االسم رترترتالس هلل و رترترتدن ، فمرترترتن اسم رترترتل ،  لرترترته كرترترتان م رترترتمّرباع يرترترتن يبادءرترترته ولغرترترتسن كرترترتان مشرترترتركا ع

  2رك وامل مّرب ين يبادءه كافران " اهرتواملش
 

                                                 
 رواا اسلم    نِال اإلِمان 1
ة ص  2  (.23/ص  38واجمهع الوِاوى )ج  53 -52الرسالة الُِاِر
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مث ايلرترتر أن العبرترتادة ءشرترتمل أمرترتوراع كنرترتسة وأ  رترتاماع شرترتىت  رترتد  هلهرترتا كنرترتس مرترتن النرترتاس   زماينرترتا هرترتذا .. فاجرترتب يلارترتك 
معرفمها  ىت ء و د اهلل ءرتَعار ها كلها فمّون م لماع مؤمناع مو داع .. فمنال مويودن سرتبوايه برتاملغفرة ودخرتول ا نرت ، 

ا ه فقع الصالة والصوس وال،كاة واحلج كما يمرتوهر كنرتس مرتن النرتاس .. برتل يرتدخل فاهرتا أَْيضرتاع النرتذر والطرتواف فهُ ل
والرترترتذبح والرترترتدياء واالسرترترتمعاذة واالسرترترتمغا   واالسرترترتمعاي  فامرترترتا ال يقرترترتدر يلارترترته مثالّ اهلل ءرتَعرترترتار كجلرترترتب الرترترترز  ودفرترترتب الضرترترتر 

 رترفها مثالّ هلل ءرتَعرتار و رتدن ، ومثذا  رترف العبرتد شرتا اع مرتن واملرض وغس ذلك، فإن ذلك كله من العبرتادة الرتال ال جيرتوز 
 ما  مشركاع. ذلك لغس اهلل ءرتَعار وما  يلاه

ُْ َحُرَم اللُاُو َ َلْياِو اْلَجنُاة  : و د  ال ءعرتار ِ ُن  و رتال ءعرتار :[ ، 72املائرتدة: ]سرتورة   َ ِ زُُو َاْ  ُِْشِرْ  بِالُلِو  َاَق
ااااللُاَو   َِاْغِوااُر أَ  ااا َ ِ يم  ُْ ا ْاَِااَرى ِ ْثم  ُِْشااِرْ  بِاللُااِو  َاَقاا ُْ َوَااْ   ُِْشااَرَ  بِااِو َوَِاْغِواُر َاااا ُدوَن َإلِااَ  ِلَمااْ  ََِشااا ]سرترتورة  ْن 

ُِْشارِ   :و ال سبوايه[ ، 48 الن رتاء: ُْ َوَااْ   ْ  بِاللُاِو ِ ُن الُلَو   َِاْغِوُر َأْن ُِْشَرَ  بِِو َوَِاْغِوُر َاا ُدوَن َإلِاَ  ِلَماْ  ََِشاا
ُْ َضُل َضال   بَِعيُ  .[116الن اء: ]سورة  ا   َاَق

ةالطايرت     وايلر أن من أهر أ  اس العبادة الال ال جيوز  رفها لغس اهلل ءرتَعار أَْيضاع ومثال كرتان ا ي رتان مشرتركاع :
ار حبّمرته وءشرتريعه و ايويرته... المولال والمورمي والمشريبا فمن أطا  غس اهلل ءرتَعار   ذلك أو أظهر الرضرتى والم رتل

 ..  وءابعه يلى ذلك.. فقد أشرك واختذ ذلك املمبو  ربّاع 
ِِ  َاا َلْم ََُِْإْن بِِو اللُا   :  ال ءعار َُ ُْ َشَرُ ها َلُهْم ِاْ  ال  رتال ءرتَعرتار: و [21الشرتور : ]سرتورة  و َأْم َلُهْم ُشرََنا

  َْولَِيائِِهْم لُِيَجاِدُلهُنْم َوِ ْن َأطَْعُُِمهُاْم ِ ُزُكْم َلُمْشرُِنهنَوِ ُن الُشَياِطيَ  لَُيهُحهَن ِ لَْ أ َ    [121ا يعاس: ]سورة 
رو  احلاكر وغسن ب ند  واح ين ابن يباس ؛ أن أياساع كايوا جيادلون امل لمني   م ال  الرتذبح وحترترمي املامرت  

ُُْنلُ  ) فاقولون : ُُْنُلهَن َاا قَاَِاْلُِْم َو َ تَا َوِ ْن َأطَْعُُِماهُاْم ِ ُزُكاْم يعنرتون : املامرت  . فقرتال ءرتَعرتار :  (هَن اُماا قَاَِاَل اهللُ َت
 وايمر كاف أكد سبوايه وءعار ذلك بان املؤكدة .. َلُمْشرُِنهَن 

أي  ارترتع يرترتدلمر يرترتن أمرترتر اهلل لّرتر وشرترتريه مثر  رترتول غرترتسن فقرترتدممر يلارترته  "يقرتول ابرترتن كنرترتس   ءف رترتس هرترتذن اايرت  : 
 اهرت. "فهذا هو الشرك غسن

فمو  مساوي  من اخلالق  ل ويرتال  رترّ  فاهرتا برتان ممبرتب ءشرتريب  "ويقول الشنقاطُ   ءف سن ، ين هذن ااي  : 
 . اهرت."الشاطان املخالف لمشريب الر ن مشرك باهلل 

ا : ويقول ءعار  ُ  .[26الّهف: ]سورة   َو  ُِْشِرُ  ِ   ُحْكِمِو َأَح
مث سرترد اايرتا  املبانرت   - قاطُ : " مثن ممبعُ أ ّاس املشّريني غرتس مرتا شرتريه اهلل أذرتر مشرتركون برتاهلل "الشنيقول 

مثر أن  ال: " وهذن النصوص ال ماوي  الال ذكريا يمهر غاي  المهور : أن الذين يمبعرتون القرتوايني الوضرتعا   -لذلك
  رتل ويرتال يلرتى أل رتن  رسرتله  رتلى اهلل يلرتاهر وسرتلر ، الال شرتريها الشرتاطان يلرتى أل رتن  أولاائرته  الفرت  ملرتا شرتريه اهلل

 .1مثيه ال يشك   كفرهر وشركهر مثاّل من طمَ اهلل بصسءه ، وأيمان ين يور الو ُ منلهر" اهرت

                                                 
 از ر أضهاْ الْيان توسير سهرة الكهف. 1
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و   رترتراءة ابرتن يرترتامر مرتن ال رترتبع   …و رتال   موضرترتب ةخرتر : " فا شرترتراك برتاهلل    ّمرترته كا شرتراك برترته   يبادءرته
  و  ُتشرْ     ُحكمو أحُا  بصاغ  النهُ " ويقول : " ملا كان المشريب و اب ا  ّاس شريا  كايرته أو كويارت 

."  كان كرتل مرتن اءبرتب غرتس ءشرتريب اهلل  رتد اخترتذ ذلرتك املشرتر  ربرتاع ، وأشرتركه مرتب اهلل…  دري  ، من خصائص الربوبا  
 .1اهرت

ُِي لِلّ   -ويقول أيضاع   ءف س  وله ءعار :  [9ا سراء: ]سورة  ِِ  ِاَ  َأقْاَهُم  ِ ّن َااََما اْلُقْرآَن ِِْه
باايرترته أن كرترتل مرترتن اءبرترتب ءشرترتريعاع غرترتس المشرترتريب الرترتذي  رترتاء برترته سرترتاد ولرترتد ةدس  –" ومرترتن هرترتدي القرترترةن للرترتال هرترتُ أ رترتوس 

خرج مرترترترتن امللرترترترت  رت، فاءبايرترترترته لرترترترتذلك المشرترترترتريب املخرترترترتالف كفرترترترتر برترترترتوا  مرترترترت لمرترترترتد برترترترتن يبرترترترتد اهلل  رترترترتلوا  اهلل وسرترترترتالمه يلارترترترته
 2ا سالما ".

لرته : مرتا  : الشرتاة ءصرتبح مامرت  مرتن  ملهرتا ل فقرتال  رتر : " اهلل  ملهرتا " . فقرتالوا ا  ال الّفار للنيب ويقول : " ومل
مرترتن اهلل  ل  فرترتاي،ل اهلل فرترتاهر  ذحبرترتمر بايرترتديّر  رترتالل ومرترتا ذحبرترته اهلل بارترتدن الّرميرترت  ءقولرترتون مثيرترته  رترتراس ، فرترتايمر مثذن أ  رترتن

ُْنُلهْا ِاّماااا لَاااْم ُِاااْمَنِر اْسااامُ    ولرترترته ءعرترترتار : َْ َأْولِيَااا ئِِهْم  َو َ تااا اللّاااِو َ َلْياااِو َوِ زّاااُو َلِوْساااّق َوِ ّن الّشاااَياِطيَ  لَُيهُحاااهَن ِ لَااا
 [121ا يعاس: ]سورة   لُِيَجاِدُلهُنْم َوِ ْن َأطَْعُُِمهُاْم ِ ّزُكْم َلُمْشرُِنهنَ 

الشرترك  رترج مرتن أ  رتر برته يلرتى أن مرتن اءبرتب الشرتاطان   حتلارتل املامرت  أيرته مشرترك ، وهرتذا   فهرتو   رتر مرتن اهلل
ُُوا  امللرترترت  بإ رترترتا  امل رترترتلمني ، وسرترترتاوبي اهلل مرءّبرترترته يرترترتوس القاامرترترت  بقولرترترته :  ُْ ِ لَاااْيُكْم َِاااابَِن  آَدَم َأْن   تَاْعُْااا َألَاااْم َأْ َهااا

ُُوٌّ ُاِْي ّ   ويقول   موضب ةخر : اهرت  ن طايمه   ءشريعه املخالف للو ُ هُ يبادءه ".  الُشْيََاَن ِ زُُو َلُكْم َ 
ِّّر غس ءشريب اهلل مث يديُ ا سالس ، كما  رتال ءعرتار  َألَاْم تَااَر ِ لَاْ الّاِمَِ  َِاْلُ ُماهَن َأزّاُهاْم  :" والعجب ممن أ َ

ُْ أُِااُرَواْ  ُُوَن َأن َِاََِحااَنُمَهْا ِ لَاْ الَّااُغهِت َوقَا ِْْلاَ  ُِرِِا ُُ َأن َِْكُوا آَاُنهْا ِبَم  أُْزِلَ  ِ لَْيَ  َوَا  أُزِلَ  ِاا  قَا ُروْا بِاِو َوُِرِِا
ُُْولََِاَ  ُااُم  َوَاا  لُاْم َِْحُكام ال : رتو رت[ ، 60الن اء: ]سورة   الّشْيََاُن َأن ُِِسّلُهْم َضاَل   بَِعيُا   ِبَماا َأزاَلَ  اللّاُو َ 

ااَر اللّااوِ   و رترتال : [ ،44 املائرترتدة:]سرترتورة  اْلَكاااِ ُرونَ  ااا َوُاااَه الُااِمي َأ َاغَياْ  َأزَاااَلَ  ِ لَااْيُكُم اْلِكَِاااَل ُاَوُصااال   َأبْاَِِغاا  َحَكم 
َناُاُم اْلِكَِاَل َِاْعَلُمهَن َأزُُو ُانَاُلّ    .[114ا يعاس: ]سورة  َ اَل َتُكهَزُ  ِاَ  اْلُمْمَِرَِِ   َا  رَُبَ  بِاْلَحقَ َواُلِمَِ  آتَاياْ

 -ويقول   موضب ةخر :
اهلل   ءشرترتريب  رترتالف ملرترتا شرترتريه اهلل ، فقرترتد أشرترترك برترته مرترتب اهلل   " ويلرترتى كرترتل  رترتال فرترتال شرترتك أن كرترتل مرترتن أطرترتا  غرترتس 

 : كما يدل لذلك  وله
 ُشرََن ُؤُام   َِْل َأْوَ ِدِامْ اقَ َ  اْلُمْشرِِنيَ  اِايٍر اَ اِلكَ  َمِلَ  زَُِ َ اَ وَن ْ    ف رتماهر شرتركاء ملرتا   [137 ا يعرتاس:]سرتورة

 أطايوهر    مل ا والد .
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ِ ِ ُشرََناْ َشَرُ ها ْم َلُهْم أَ  و وله ءعار :  َُ  فقد مسرتى[ 21الشور : ]سورة  ََُِْإن بِِو الُلوُ  َاا َلْم  َلُهم َاَ  ال
الرترتذين يشرترترِّيون مرترتن الرترتدين مرترتا مل يرترتاذن برترته اهلل شرترتركاء ، وممرترتا ي،يرترتد ذلرترتك مثيضرترتا اع أن مرترتا ذكرترترن اهلل يرترتن الشرترتاطان يرترتوس 

ْْاالُ  ِ زَاا  َنَوااْرُت ِبَماا دياا : رتبرترته   دار الرترتالقاامرترت  ، مرترتن أيرترته يقرترتول للرترتذين كرترتايوا يشرترتركون  ]سرترتورة   َأْشاارَْنُُِمهِن ِااا  قَا
له . كمرتا  رتر  برتذلك    أن ذلك ا شراك لاَ فاه شُء زائد يلى أيه دياهر مثر طايمه فاسمجابوا  [22مثبراهار: 

ُِْم لِا  ْهُتُكمْ ُساْلََاٍن ِ  ُ َأن َدَ ا َوَاا َناَن لِاَ  َ لَاْيُكم َاا     وله ءعار ينه : وهرتو  [22مثبرتراهار: ]سرتورة    َاْساََِجْْ
 واضح كما ءر  ."

َاااْرََِم َوَاااا أُِاااُروْا ِ  ُ  َورُْاَْااازَاُهْم َأْربَاب ااا َااا  ُدوِن اللّااِو َواْلَمِساايَ  ابْاا َ  اُتَخااُموْا َأْحَْاااَرُامْ  و رترتال    ولرترته ءعرترتار : 
ا  ُ ا َواِح ُُوْا ِ لَاه   :  ِ لَاَو ِ  ُ ُاَه ُسَْْحازَُو َ ُما ُِْشرُِنهنَ   ُ  لِيَاْعُْ

لرته ممخرتذن ربرتاع  " وهذا المف س النبوي يقمضُ أن كل من يمبرتب مشرترياع مبرتا أ رتل و رترس  الفرتاع لمشرتريب اهلل أيرته يابرتد
  مشرترتركاع برترته كرترتافر برترتاهلل هرترتو ءف رترتس  رترتواح ال شرترتك    رترتومه واايرترتا  القرةيارترت  الشرترتاهدة لصرترتومه ال ءّرترتاد حتصرترتاها 

 املصوف الّرمي وسنبني مثن شاء اهلل طرفاع من ذلك .
مث  رترترتال : ايلمرترترتوا أيهرترترتا ا خرترترتوان أن ا شرترترتراك برترترتاهلل    ّمرترترته وا شرترترتراك برترترته   يبادءرترترته كلهرترترتا مبعرترترتى وا رترترتد ال فرترترتر  

الفرتاع لشرتر  بانهما البم  ، فالذي يمبب يماماع غس يماس اهلل وءشريعاع غرتس ءشرتريب اهلل ة أو غرتس مرتا شرتريه اهلل ا و ايويرتاع  
مرترتن كرترتان يفعرترتل هرترتذا هرترتو   .يلرترتى ل رترتان رسرترتوله  اهلل مرترتن وضرترتب البشرترتر معرضرترتاع يرترتن يرترتور ال رترتماء الرترتذي أي،لرترته اهلل 

ومرترتن كرترتان يعبرترتد الصرترتنر وي رترتجد للرترتو ن ال فرترتر  بانهمرترتا البمرترت  بو رترته مرترتن الو رترتون فهمرترتا وا رترتد كال رترتا مشرترترك برترتاهلل ، هرترتذا 
يبادءرته وا شرتراك برترته    ّمرته كلهمرتا سرترتواء. . . . .  ة أشرترك   يبادءرته وهرتذا أشرترترك    ّمرته ، وا شرتراك برترته   

 هذا م جل بصوءه ا
 -ويقول   موضب ةخر :

" واحلا رترتل أن المشرترتريب ال يّرترتون مثال لليلرترتى الرترتذي ال ميّرترتن أن يّرترتون فو رترته أمرترتس وال يرترتاهُ وال ممصرترترف ، فهرترتو  
رس ، والعجرترتب كرترتل العجرترتب مرترتن  رترتوس  لرترته أن ألرترتل أو أرترت ال رترتلط  العلارترتا ، أمرترتا املخلرترتو  ا اهرترتل الّرترتافر امل رترتّني فلرترتاَ

وور وا ا سالس ين ةبائهر ، ويندهر هذا القرةن العمار والنور املبني وسن  خرتس اخللرتق   كان يندهر كماب اهلل 
  و د بني اهلل ،  ورسوله   ر كل شُء ومب ذلك يعرضون ين هذا اليبني  يه برت،يمهر ال أ رتن القارتاس 

راهنرترت  ، يطلبرترتون الصرترتواب   زبرترتاال  أذهرترتان الّفرترترة اخلنرترتازير ، وهرترتر ال يعلمرترتون شرترتا اع ، بشرترتؤون الرترتدياا بعرترتد ءطورا رترتا ال
، وال يصرترتد  برترته مثال مرترتن رةن ، ولّرترتن اخلفرترتافاش يعرضرترتون يرترتن القرترترةن  -والعارترتاذ برترتاهلل  –  وهرترتذا مرترتن طمرترتَ البصرترتائر

لنرتور بضرتوئه وهرتُ ال ءرترتر  مثال الّرترمي ، فرتالقرةن الّرترمي يرتور يمرتار واخلف رتاا ال يّرتاد يرتر  النرتور ، فاخلفرتافاش أيماهرتا ا
 1اململر ."  اهرت   اللال
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رتداع أن أقرتق معرتى    وخالصة القه  )   أن املطلوب من كل يبد   كل زمان ومّان لّرتُ يّرتون م رتلماع م و ِّ
، و رتا الّفرترتر بّرترتل  احلقاقرترتُ الرتذي غفرترتل ينرته أكنرترتر النرتاس ، وهرترتو مرتا  وءرترته مرتن شرترترطُ النفرتُ وا  برترتا ِ لَاَو ِ  ّ اهلل ( 

 غو  وا ميان باهلل واالسم الس له و دن .طا
ُْ اْسَِْمَسَ  بِاْلُعْرَوِة اْلُهثْاَقْ   ال ءعار :   [256 البقرة:]سورة  َ َمْ  َِْكُوْر بِالَُاُغهِت َوُِاْ ِاْ  بِالُلِو  َاَق

  ارت  هرترتذن  وءامرتل كارتف  رترتدس سرتبوايه الّفرترتر بالطرتاغو  ، كمرتا  رترتدس النفرتُ   الشرترتهادة .. ومرتا ذلرتك مثالّ ءاكارترتداع 
 القضا  وخطور ا ..

أن مرتن مل يّفرتر بالطرتاغو  مل يمم رتك برتالعروة الرتو قى  -أي مرتن اايرت  ال رتابق   -: "  ي فهر منه الشنقاطُ ال 
 1ومن مل يمم ك ها فهو مىّد مب ا الّني " اهرت.

 جر فم وّجرتر معرتى واسرتعاع ، برتل الطرتاغو  يشرتمل فإذا يلمه هذا ، فال ءمنن الطاغو  ما هو مثالّ أ ناماع من 
ُْ َحَمْلنَاااُنْم ِ اا    هرترتذا وغرترتسن .. فهرترتو لغرترت  مشرترتمق مرترتن الطغارترتان وهرترتو  رترتاوزة احلرترتد ، رترتال ءرتَعرترتار : ِ زُااا َلُمااا طَغَااْ اْلَمااا

   2اْلَجارَِِةِ 

 3.. ها ةيفاع فهو كل ما طغى ين  دن احلقاقُ فع بد مب اهلل ءرتَعار باي يو  من العبادة املشار مثلا
،  ويلرترترتى هرترترتذا فلّرترترتل زمرترترتان ومّرترترتان طواغامرترترته املخملفرترترت  وال يصرترترتس املرترترترء م رترترتلماع مو رترترتداع  رترترتىت يّفرترترتر بّرترترتل طرترترتاغو 

وخا رترترت  طرترترتاغو  زمايرترترته ومّايرترترته ويمرترترتربأ منرترترته ومرترترتن يبادءرترترته .. فهنرترترتاك مرترترتن يعبرترترتد النرترترتار كرترترتا وس فهرترترتُ طرترترتاغو ر الرترترتال ال 
.. وكرترترتذلك مرترترترتن يعبرترترتد الشرترترتمَ أو القمرترترتر أو النجرترترترتوس أو يصرترترتسون م رترترتلمني ومثن ةمنرترترتوا برترترتاهلل ءرتَعرترترترتار  رترترتىت يّفرترترتروا هرترترتا 

الّواكب فهُ طواغامهر الال ال يصح مثسرتالمهر مثن أسرتلموا  رتىت يّفرتروا هرتا ويمرتربءوا مرتن يباد رتا .. وكرتذا مرتن يعبرتد 
ا  ناس كما كان  ال كفار  ريش وغسهر فهُ طواغامهر الال ال يصسون م رتلمني مثالّ برتالّفر هرتا ومثن أ رتروا وةمنرتوا 

ْ  َخَلَقُهاااْم اَُْلَِاُهْم َاااااَولَاااَِْ  َسااااهلل هرترترتو رهرترترتر وخرترترتالقهر وراز هرترترتر ومرترتالّهر كمرترترتا أخرترترترب ءرتَعرترترتار يرترترتن كفرترتار  رترترتريش : برترتان 
ََ اْرزُُقُكْم ِاااْل َاْ  َِ اقُ  :   و ال ءعار[ ، 87ال،خرف: ]سورة  لَيَاُقهُلُ  الُلُو  ِِ َأُااْ  َِْمِلاُ  الُساْم ََْر ِْ َوا ْ  الُساَما

َُ ِاْ  اْلَحاَ  َوَااَواََبْ  ُِ َوُِْخِرُج اْلَمَي ََْااَر َ َسيَاقُ اْ  ُِااَصاَر َوَاْ  ُِْخِرُج اْلَحُ  ِاْ  اْلَمَي بَاُر ا هَن اللُاُو  َاُقاْل َأ َاال  اهلُااَُ
 [31يويَ: ]سورة  تَاُِاُقهَن 

                                                 
 إنرا    توسير سهرة الشهرى.  1
 11الحاقة :  2
وبالنسْة للخلق ،   ِسمْ ا  ُ ُْ ا  دون اهلل تعالْ طاغهتا      إا ناان  الماا  راضايا ،  يخارج بهاما ا ساِاناْ نال اا   3

 . واَزْياْ والصالحي  ُ ُْ ا  المالئكة
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ا بملرتك ا  رتناس وءرتربهوا مرتن ومل ء عصرتر دمرتاه هر ومل يصرتسوا م رتلمني  رتىت كفرترو  ومب ذلرتك ا  رترار  رتاءلهر النرتيب 
 يباد ا .

يلر أن شرترتريع  اهلل ءرتَعرترتار  رترتد كايرترته هرترتُ احلاكمرترت    برترتالد امل رترتلمني ولقرترترون يديرترتدة ، ويومهرترتا  امثذا يلمرترته هرترتذا فرترت
كرترترتان امل رترترتلمون أيرترترت،ّة كرامرترترتاع ي رهبرترترتون يرترترتدو  اهلل ويرترترتدوهر .. مثر أن  رترترتاء هرترترتؤالء ال رترترتفهاء مرترترتن احلّرترترتاس  أذيرترترتاب الغرترترترب 

  غفلرترت  مرترتن ا مرترت  وركرترتون مرترتن أبنائهرترتا .. واسرترتمبدلوا الرترتذي هرترتو أد    -ال أبقرترتاهر اهلل  -اءوا  وأيرترتداء ا سرترتالس ،  رترت
بالذي هو خس ، فنبذوا الشريع  وأ لوا للها القايون الوضعُ الوضاب الّافر . كما فعل أيداهيا الممرتار يرتوس اسرتمولوا 

 ّهر ة نّا،خانا.يلى ممالك امل لمني ،  اع  ّموا سااسمهر امللّا  املاخوذة ين مل
 يقول املقري،ي ين يشوء الااسق  :

وذلرترتك أن  نّا،خرترتان القرترتائر بدولرترت  المرترتى   برترتالد الشرترتر  ملرترتا غلرترتب امللرترتك أويرترتك خرترتان ، و رترتار  لرترته دولرترت  " … 
سرترتق ، وا  رترتل   امسرترته ياسرترته ، وملرترتا   ا رترترر  وايرترتد ويقوبرترتا  أ بمهرترتا   كمرترتاب مسرترتان ياسرترته ، ومرترتن النرترتاس مرترتن ي رترتماه ي

قشرترتاع    رترتفائح الفرترتوالذ ، و علرترته شرترتريع  لقومرترته ، فرترتالم،مون بعرترتدن  رترتىت  طرترتب اهلل دابرترترهر ، وكرترتان وضرترتعه كمرترتب ذلرترتك ي
  1…"  نّا، خان ال يمدين بشُء من أديان أهل ا رض 

و رترتد يقرترتل القلقشرترتندي يرترتن يرترتالء الرترتدين ا رترتويمث فقرترتال : " .. مث الرترتذي كرترتان يلارترته  نّارترت، خرترتان   المرترتدين و رترتر  
نهاج ياسه الرتال  ررهرتا ، وهرتُ  رتوايني ضرتمنها مرتن يقلرته و ررهرتا مرتن ذهنرته ، رءرتب فاهرتا يلاه أيقابه بعدن ا ري يلى م

أ ّاماع و دد فاها  دوداع رمبا وافق القلال منها الشريع  احملمدي  ، وأكنرن  الف لذلك مساها الااسه الّرترب  ،  رتد 
 2بامه " اكممبها وأمر أن جتعل   خ،ايمه ءموارث ينه   أيقابه وأن يمعلمها  غار أهل 

مرترتا كمابرترته الااسرترته فإيرترته يّمرترتب    لرترتدين مرترتع غلرترتا  ، وأمرترتل يلرترتى أويقرترتول ابرترتن كنرترتس ر رترته اهلل يرترتن الااسرترتق : " و  
 3بعس يندهر " 

ومرترتن الق  مرترتل ، ومرترتن  -ومل يفرترتر  برترتني احملصرترتن وغرترتس احملصرترتن  -ومرترتن يصرترتوص هرترتذا الااسرترتا : " أن مرترتن زيرترتا  مرترتل 
ل برتني ا نرتني و رتا يمخا رتمان وأيرتان أ رتد ا يلرتى ااخرتر  مرتل ءعمد الّذب أو سور أو جت َ يلى أ د ، أو دخ

، ومرتن برتال   املرتاء أو يلرتى الرمرتاد  مرتل ، ومرتن أيطرتُ بضرترتاي  فخ رتر فاهرتا فإيرته يقمرتل بعرتد النالنرت  ، ومرتن أطعرتر أسرترتس 
وشرترق ءعمرتار  ارتب امللرتل مرتن غرتس … 4 وس أو ك ان بغس مثذذر  مل .. وأن من ذبح  اواياع كذباو  امل رتلمني ذبرتح

وألرترترت،مهر أن ال يرترترتدخل أ رترترتد مرترترتنهر يرترترتدن   املرترترتاء ولّنرترترته يمنرترترتاول املرترترتاء بشرترترتُء يغىفرترترته ، … عصرترترتب مللرترترت  يلرترترتى أخرترترتر  ء

                                                 
لي الخَط  1  . 2/220المقِر
لي الخَط  2 ن   4/310المقِر خ  ات  العالم :  –، نِال الجِه  . 1/62تاِر
 . 13/118الُْاِة والنهاِة :  3
ن   4 خ  َا ال  الجِه  . 248، 191/ 1أز ر شيَا ا  اما القهازي  العجيْة    تاِر
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ومنعهر من غ ل  ااهر بل يلب وذا  ىت ءبلى ، ومنب أن يقال لشُء أيرته سرتَ ، و رتال :  ارتب ا شرتااء طرتاهرة ومل 
 1املذاهب "   يفر  بني طاهر وسَ وأل،مهر أن ال يمعصبوا لشُء من

هرترتذا هرترتو يمرترتاس الااسرترته الرترتذي وضرترتعه زيرترتار الممرترتار و " ملرترتا مرترتا  المرترت،س مرترتن بعرترتدن مرترتن أوالدن وأءبرترتايهر  ّرترتر الااسرترته  
  2كالم،اس أول امل لمني  ّر القرةن ، و علوا ذلك ديناع مل يعرف ين أ د منهر  الفمه بو ه " 

ءطرترتور مهرترتر ، وذلرترتك برترتدخول كنرترتس هرترتا وا العرترتامل ا سرترتالمُ ، ولّرترتن  رترتدث  رترتر  هرترتذن أ رترتوال الممرترتار وأيممرترتمهر ملرترتا
 الفرترت  ملرترتا  –  مرترتنهر   ا سرترتالس ، ومثيرترتالن زيرترتامهر  رترتازان ا سرترتالس . ولّرترتن  رترتا ب مثسرترتالس هرترتؤالء الممرترتار يرترتدة أمرترتور

 ومنها :   –جيب أن يّون يلاه امل لر 
 مها مهر لبالد امل لمني   الشاس وغسن ، ومقاءلمهر وذب أموا ر وغس ذلك من الف اد .  – أ

 ءعمار يمامهر الااسق ، وءنفاذ بعض بنودن ولو كايه  الف  للشريع  ا سالما  . -ب
ءعطال بعض شرائب ا سالس ، منل مث ام  الصالة ومثيماء ال،كاة، والّف ين دمرتاء امل رتلمني ، وضرترب ا ،يرت   -ج

 يلى الاهود والنصار  ، وغس ذلك . 
 رترترتما  للنصرترترتار  بمعلارترترتق الصرترترتلبان ، كمرترترتا  رترترتدث   بارترترته مث رترترترار املنّرترترترا  ، منرترترتل أمرترترتاكن اخلمرترترتور وال،يرترترتا ، وال -د
 قدس واخللال زمن الممار . امل

ولّرترترتنهر مرترترتب هرترترتذا يعلنرترترتون مثسرترترتالمهر ومث رترترترارهر بالشرترترتهادءني ، برترترتل ويرترترت،ير  رترترتازان   رسرترترتائله مثر ال رترترتلطان النا رترترتر 
هرترتا هر بعرترتض  رترتالوون أذرترتر كلهرترتر أهرترتل ملرترت  وا رترتدة ، شرترترفهر اهلل برترتدين ا سرترتالس وأيرترته دافرترتب يرترتن أهرترتل مرترتاردين الرترتذين 

 نود املمالاك ، وأيه مثمنا يقاءلهر ملرتا أخذءرته احلمارت  ا سرتالما  ، و  مرسرتوس ةخرتر أ رتدرن ملرتا ا مرتل دمشرتق يرتمهر فارته 
  3 ّاس مصر والشاس باذر خار ون ين طريق الدين ، غس ممم ّني با ّاس ا سالس ." 

ر فقرترتد كرترتان يطبرترتق يلرترتاهر شرترتر  اهلل ،  رترتذا مل هرترتذا و رترتايون الممرترتار الااسرترتق مل يطبرترتق مثال يلرترتى املغرترتول ، أمرترتا مرترتا يرترتداه
يما ر امل لمون وي لهر بااسق الممار كما ءا روا بالااسق العصري   زمننرتا . هرتذا وممرتا سرتايد يلرتى زوال ياسرتق الممرتار 
 ويدس ءا سن بامل لمني وي لهر مو ف العلماء منه   ذاك ال،مان وبااذر للناس  ّر من  ّر به وحتاكر مثلاه . 

ُغهَن  بن كنس   ءف س  وله ءعار : يقول ا  [ :50املائدة: ]سورة  َأَ ُحْكَم اْلَجاِاِلُيِة َِاْاْ
خرتس النرتاهُ يرتن كرتل شرتر ، ويرتدل مثر  كرتل  ينّر اهلل ءعار يلى مرتن خرترج يرتن  ّرتر اهلل احملّرتر املشرتممل يلرتى "

شرتريع  اهلل ، كمرتا كرتان أهرتل ا اهلارت  ما سوان من ااراء وا هواء واال طال ا  الال وضعها الر ال بال م رتمند مرتن 
أّمرترتون برترته مرترتن الضرترتالال  وا هرترتاال  ممرترتا يضرترتعون برترتورائهر وأهرترتوائهر وكمرترتا أّرترتر برترته الممرترتار مرترتن ال ااسرترتا  امللّارترت  
املاخوذة ين ملّهر  نّا، خان الذي وضب  رتر الااسرتق ، وهرتو يبرتارة يرتن كمرتاب  مرتو  مرتن أ ّرتاس  رتد ا مب رتوها 

                                                 
 .221 – 2/220الخَط :  1
 ابق .المصُر الس  2
– 383ز ر زصهص رسائل قازان  لْ الناصر قاالوون وأجهبِاو  ليهاا  ا  وثاائق الحارول الصاليْية والغالو المغاهل  ص ا 3

403. 
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 ننصرترترايا  وامللرترت  ا سرترتالما  وغسهرترتا ،وفاهرترتا كنرترتس مرترتن ا  ّرترتاس أخرترتذها مرترتن  رترترد يمرترتر مرترتن شرترترائب شرترتىت مرترتن الاهوديرترت  وال
وهوان ، فصار    بناه شرترياع ممبعرتاع يقرتدموذا يلرتى كمرتاب اهلل وسرتن  رسرتوله  رتلى اهلل يلارته وسرتلر ، فمرتن فعرتل ذلرتك 

 .هرتا فهو كافر جيب  ماله  ىت ير ب مثر  ّر اهلل ورسوله فال أّر سوان    لال أو كنسا
مث  ال احلاف  ابن كنس : " و  ذلك كله  الف  لشرائب اهلل املن،لرت  يلرتى يبرتادن ا يبارتاء يلرتاهر الصرتالة وال رتالس ، 
فمرترترتن ءرترترترك الشرترترتر  احملّرترترتر املنرترترت،ل يلرترترتى لمرترترتد برترترتن يبرترترتد اهلل  رترترتلى اهلل يلارترترته وسرترترتلر خرترترتا  ا يبارترترتاء وحترترترتاكر مثر غرترترتسن مرترترتن 

لااسا و دمها يلاه ل من فعل ذلك كفر بإ ا  امل رتلمني  رتال ءعرتار الشرائب املن وخ  كفر ، فّاف مبن حتاكر مثر ا
   : َغُااهَن َوَاااا اْلَجاِاِليُااةِ  َأَ ُحْكاام ا َلَقاااْ  َأْحَسااُ  ِاااَ  اللّاااِو ُحاااَِاْاْ َ   َ االَ َورَبَاااا َاا و رترترتال ءعرترتار : ْهٍم ُِهِقنُااهَن اْكم 

َْ  ُِاْ ِاُنهنَ  ناَ  َُِحَكُمه َ َحُِ ُُواْ ِ يَما َشَجَر بَاياْ ا ُهْم ثُُم َ  َِِج َُ َوَُِسَلُمهْا َتْسِليم  ا َاُما َقَسْي  "  ِ   َأزُوِسِهْم َحَرج 
فرترتال يرترتذكرون مثال برترتا ع … فرترتذاك ياسرترتق الممرترتار  رترتد طرترتوان الرترتدهر هرترتو وأربابرترته وواضرترتعاه ورمرترتى هرترتر   م،بلرترت  المرترتاريي 

يرترتوا النرترتاس مثر الرترترباءة مرترتنهر كا مرترتاس ابرترتن بانمرترتا خلرترتد ذكرترتر مرترتن  رترتاموا برترتو ههر وأيّرترتروا ياسرترتقهر ود…  ذكرترتر وأخ رترته 
 ….  ءاما  وءالماذن ابن القار وابن كنس والربزايل وامل،ي والذهيب وغسهر فصار ذكرهر أيطر ذكر وأطابه

ولو ءامله دسمور البلدان املنم ب  لإلسالس الاوس ولو ءاملرته  رتوايانهر الوضرتعا  الوضرتاع  لرأيمهرتا كااسرتق الممرتار أو 
 أشد خبناع ..

إن يبارترتدها  رترتد يطلرترتوا الشرترتريع  ا سرترتالما    النفرترتوس والرترتدماء والفرترتروج وا مرترتوال وغرترتس ذلرترتك وهجرترتروا  رترتدودها فرترت
وأ ّرترتاس  صا رترتها وشرترتؤون ال ااسرترت  واال مصرترتاد والعال رترتا  الدولارترت  وغرترتس ذلرترتك .. وأخرترتذون كلرترته مرترتن القرترتايون الفري رترتُ 

  -كمرترتا ي رترترتموذر   -نن  رترتر فقهرترتاء القرترتايون النصرترترا  مامرترتاع كااسرترتق الممرترتار فقرترتد أخرترترتذ  لرترته مرترتن النصرترتار  .. وهرترتؤالء  رترترت
ال  -وغرترتسهر مرترتن يبارترتد القرترتايون برترتاهوائهر .. وكرترتذلك ياسرترتق الممرترتار فقرترتد كرترتان مرترتن مصرترتادرن الرترترأي وا رترتو  .. وأبقرترتوا  

بعرترتض القرترتوايني امل رترتمقاة مرترتن الشرترتريع  ا سرترتالما  مقمصرترترة يلرترتى  ضرترتايا ا رث والطرترتال  والرترت،واج والرترتال   -أبقرترتاهر اهلل 
مامرترتاع كمرترتا كرترتان ياسرترتق   …شخصرترتا  ، أبقوهرترتا للملبرترتاَ يلرترتى النرترتاس برترتاذر مل يهجرترتروا الشرترتريع  كلارترتاع  ي رترتموذا أ رترتواالع 

 .  نكما ذكر ابن كنس وغس    الممار فلقد كان فاه أَْيضاع أ ّاس من املل  ا سالما 
َْ   َاااالَ َورَبَااَ   َ ُِاْ ِانُاااهنَ    رترتال أ رترتد شرترترتاكر   ءعلاقرترته يلرترتى ءف رترترتس  ولرترته ءعرترتار : ِ يَمااا َشاااَجَر َُِحَكُماااهَ  َحُِاا

ُُواْ  نَاُهْم ثُُم َ  َِِج َُ َوَُِسَلُمهْا َتْسِليم   بَاياْ ا َاُما َقَسْي   [65الن اء: ]سورة   ِ   َأزُوِسِهْم َحَرج 
" فايمروا أيها امل لمون    اب البالد ا سالما  أو البالد الرتال ءنم رتب لإلسرتالس   أ طرتار ا رض مثر مرتا  رتنب 

داهكر املبّشرترترترون وامل رترترتمعمرون مثذ ضرترترتربوا يلرترترتى امل رترترتلمني  رترترتوايني ضرترترتال  مرترترتدمرة للخرترترتال  وااداب وا ديرترترتان، بّرترترتر أيرترترت
 رترتوايني مثفرسارترت  و نارترت  ،مل ء رترتَر يلرترتى شرترتريع  وال ديرترتن ، برترتل ب نارترته يلرترتى  وايرترتد وضرترتعها ر رترتل كرترتافر و رترتمث ، أَ  أن يرترتؤمن 

ان من ف قه وفجورن و مّرته ، هرتذا هرتو  وسرتمناان برسول يصرن يا ى يلاه ال الس ، وأ ر يلى و نامه ، مثر ما ك
املنم رتبني ظلمرتاع وزوراع  -أبو القوايني وواضرتب أس رتها فامرتا ي،يمرتون ، والرتذي مل ي رتمح  ر رتل مرتن كبرتار ر رتاال  مصرتر 

برترترت"  اع و ، أن يرترتى ر  وايرترتد ذاك العلرترتج الفاسرترتق الرترتو مث ، وي رترتماها  "مدويرترت   وسرترتمناان"   سرترتخري  وهرترت،  -مثر ا سرترتالس 
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ك " ، مث رترتد  موسرترتويا  الفقرترته ا سرترتالمُ املبرتمّث يلرترتى الّمرترتاب وال رترتن  ، واملن رترتوب  مثر مثمرترتاس دار ا جرترترة ، مدويرت  مالرترت
   فايمروا مثر ما بلغ ذلك الر ل من ال خاف  ، بل من الو ا   واالسمهمار

م رتلمني هذن هُ القوايني الال فرضها يلى امل لمني أيداء ا سالس ، وهُ    قاقمها دين ةخر  علون دينرتاع لل
ُّ ال رترتامُ ،  ذرترتر أو برترتوا يلرترتاهر طايمهرترتا ، وغرسرترتوا    لرترتوهر  ّبهرترتا وءقدي رترتها والعصرترتبا   رترتا ،  برترتدال مرترتن ديرترتنهر النقرترت

،  " َحاَرم المحكماة "، " قُساية القسااْ " ،  " تقاُِس القاازهن " ىت جتري يلى ا ل ن  وا  الس كنساع كلما  
ا الشرترترتريع  ا سرترترتالما  وةراء الفقهرترترتاء ا سرترترتالماني ، برترترتل  ان رترترتذ وأمنرترترتال ذلرترترتك مرترترتن الّلمرترترتا  الرترترتال يرترترتابون أن ءو رترترتف هرترترت

عة الغاااال "، " الكهناااهت " ،  "الجماااهد "،  " الرجعياااة "   يصرترترتفوذا بّلمرترترتا  ، مثر أمنرترترتال مرترترتا ءرترترتر  مرترترتن  "شاااِر
   املنّرا    الصوف وا ال  والّمب العصري  ، الال يّمبها أءبا  أول ك الو ناني

َ" و "  "الوقياو و " الوقاو   "  قرتوايني ودارسرتاها كلمرت مث  رتاروا يطلقرتون يلرتى هرتذن ال "،  المشاّرع" و"  الِشاِر
وما مثر ذلك من الّلما  الال يطلقها يلماء ا سالس يلى الشريع  ويلمائهرتا ، وينورتدرون فامجرترءون يلرتى املوازيرت  

الرتدين ا ديرتد هرتو القوايرتد : و رتار هرتذا  -مثر أن  رتال  -بني دين ا سرتالس وشرتريعمه وبرتني ديرتنهر املفرتى  ا ديرتد    
ا ساسا  الال يمواكر مثلاها امل لمون   أكنر بالد ا سرتالس وأّمرتون هرتا ، سرتواء منهرتا مرتا وافرتق   بعرتض أ ّامرته 
شا اع من أ ّاس الشريع  وما خالفها ، وكله باطل وخروج ،  ن ما وافق الشريع  مثمنا وافقهرتا مصرتادف  ، ال اءّبايرتاع  رتا 

هلل وأمر رسوله  لى اهلل يلاه وسلر ، فاملوافق واملخالف كال رتا مرترءَّ    رتاة الضرتالل  ، يقرتود ، وال طاي ع  مر ا
 1. "   ا به مثر النار ال جيوز مل لر أن خيضب له أو يرضى به

 -: لقاع يلى املقصود بالطاغو رتامد الفقُ معرت  ومدرتول الشاي مرتيق
مرترتا  رترترف العبرترتد و رترتدن يرترتن يبرترتادة اهلل ومثخرترتالص : أن الطرترتاغو  كرترتل  " الرترتذي ي رترتمخلص مرترتن كرترتالس ال رترتلف 

الدين والطاي  هلل ولرسوله ، سواءع   ذلك الشاطان من ا ن والشرتاطان مرتن ا يرتَ وا شرتجار وا  جرتار وغسهرتا ، 
ويدخل   ذلك بال شك احلّر بالقوايني ا  نبا  ين ا سالس وشرائعه وغسها من كل ما وضرتعه ا ي رتان لرتاوّر 

ج وا موال ولابطل ها شرائب اهلل   مث ام  احلدود ، وحترمي الربرتا وال،يرتا واخلمرتر وغرتس ذلرتك ممرتا أخرتذ    الدماء والفرو 
هذن القوايني بمولالها وحتماها ، وأمنا ا كل كماب وضعه العقل البشري لاصرف به ين احلرتق الرتذي  رتاء برته رسرتول 

 2مثما  صداع أو من غس  صد من واضعه فهو طاغو  ".  اهلل 
 -ءعلاقه يلى الااسق   هامش فمح ا اد  ال :و  

"  ومنرترتل هرترتذا وشرترتر منرترته ، مرترتن اخترترتذ مرترتن كرترتالس الفرسرترت   رترتوايني يمورترتاكر مثلاهرترتا   الرترتدماء والفرترتروج وا مرترتوال ويقرترتدمها 
مرءرترتد مثذا أ رتر يلاهرتا ومل ير رترتب ، ، فهرتو برترتال شرتك كرتافر  وسرتن  رسرتوله   يلرتى مرتا يلرتر وءبرترتني لرته مرتن كمرترتاب اهلل 

                                                 
 .315و  314، صوحة 3ج مُة الِوسير اخِصر توسير اب  ناير،  1
 ط  السنة المحمُِة.1اااش  282 ِ  المجيُ ص  2
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أيرترت،ل اهلل ، وال ينفعرترته أي اسرترتر ء رترتمى برترته ، وال أي يمرترتل مرترتن ظرترتواهر أيمرترتال الصرترتالة والصرترتااس واحلرترتج مثر احلّرترتر مبرترتا 
 1" اهرت . وحنوها
 

َأَلْم تَااَر ِ لَاْ الّاِمَِ  َِاْلُ ُماهَن َأزّاُهاْم آَانُاهْا ِبَما  أُزْاِلَ  ِ لَْياَ  َوَاا     ال ا ماس ابن ءاما  ر ه اهلل    وله ءعار :
ْْلِ  ُُ الّشْيََاُن َأن ُِِسّلُهمْ أُزِلَ  ِا  قَا ُْ أُِاُرَوْا َأن َِْكُوُروْا بِِو َوُِرِِ ُُوَن َأن َِاََِحاَنُمَهْا ِ لَْ الَّاُغهِت َوَق  َضااَل   َ  ُِرِِ

 [ :60الن اء: ]سورة   بَِعيُا  
يفا رته ومثن  "   هذن اايا  أيوا  من العرب من الداللرت  يلرتى ضرتالل مرتن أرتاكر مثر غرتس الّمرتاب وال رتن  ، ويلرتى

زير أيه يريد الموفاق بني ا دل  الشريا  وبني ما ي رتماه هرتو يقلارتا  مرتن ا مرتور املرتاخوذة يرتن بعرتض الطواغارته مرتن 
 " املشركني وأهل الّماب وغس ذلك من أيوا  االيمبار

دءني و ال : " فنبه بالّماب وال ن  ومث رتا  ا مرت  : أيرته يقاءرتل مرتن خرترج يرتن شرتريع  ا سرتالس ومثن ءّلرتر بالشرتها
فقرترتد  رترتارب اهلل ورسرترتوله ، ومرترتن  ورسرترتوله  . . . فّرترتل مرترتن اممنرترتب مرترتن أهرترتل الشرترتوك  يرترتن الرترتدخول   طايرترت  اهلل 

 …فقد سعى   ا رض ف اداع  يمل   ا رض بغس كماب اهلل وسن  رسوله 
اءبرترتا   ومعلرترتوس باالضرترتطرار مرترتن ديرترتن امل رترتلمني وباءفرترتا   ارترتب امل رترتلمني أن مرترتن سرترتو  اءبرترتا  غرترتس ديرترتن ا سرترتالس ، أو

 فهو كافر ، وهو كّفر من ةمن ببعض الّماب وكفر ببعض الّماب." اهرت  شريع  غس شريع  لمد 
 

 :   ال ابن القار ر ه اهلل    ول اهلل 
  ََجْهاِر بَاْعِساُكْم لِاَْاْعٍ  ََُِ ِّاَها اّلِمَِ  آَاُنهْا  َ تَاْر َاُعَهْا َأْصَهاَتُكْم  َاْهَق َصْهِت الّنِْاّ  َو َ َتْجَهاُروْا لَاُو بِااْلَقْهِ  ن

 رترتال : " فرترتإذا كرترتان رفرترتب أ رترتوا ر فرترتو   رترتوءه سرترتبباع [ 2احلجرترترا : ]سرترتورة   َأن َتْحااََْط َأْ َماااُلُكْم َوَأزااُِْم  َ َتْشااُعُرونَ 
حلبوق أيما ر فّارتف ءقرتدمي ةرائهرتر ويقرتو ر وأذوا هرتر وسااسرتمهر ومعرتارفهر يلرتى مرتا  رتاء برته ورفعهرتا يلارته ، ألرتاَ 

 2اهرت  يما ر " ن يّون لبطاع هذا أور  أ
 

 -يقول الشاي لمد بن مثبراهار ةل الشاي :
لاّرتون  " مثن من الّفر ا كرب امل مبني ، ءن،يل القايون اللعني من،ل  ما ي،ل به الرو  ا مرتني يلرتى  لرتب لمرتد 

ازيني، منا ضرت  ومعايرتدة لقرتول من املنذرين ، بل ان يريب مبني   احلّرتر برته برتني العرتاملني ، والرترد مثلارته ينرتد ءنرتاز  املمنرت
 : اهلل 

                                                 
  ِ  المجيُ الحاشية . 1
 .1/51 ، أ الم المهقعي   2
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   َِاُرّدوُا ِ لَْ الّلِو َوالّرُسهِ  ِ ن ُنْنُِْم تُاْ ِاُنهَن بِالّلِو َواْليَاْهِم اَ ِخِر َإل  ٍْ اّر َوَأْحَساُ   َِ ن تَاَناَزْ ُِْم ِ   َشْ  َ  َخياْ
ُِْوِال    [59الن اء: ]سورة   َت

فاما شجر بانهر ، يفااع مؤكداع بمّرار أداة النفرتُ والق رتر ،  لنيب ا ميان ين من مل أّموا ا و د يفى اهلل 
ُُوْا ِ ااَ  َأزْاُوِسااِهْم َحَرجااا  ّاّمااا : رترتال ءعرترتار  َِِجاا اانَاُهْم ثُااّم  َ  َْ َُِحّكُمااهَ  ِ يَمااا َشااَجَر بَاياْ   َااالَ َورَبّااَ   َ ُِاْ ِانُااهَن َحِّاا

َُ َوَُِسّلُمهْا َتْسِليما    [65الن اء: ]سورة  َقَسْي
 رتىت يضرتافوا مثر ذلرتك يرتدس و رتود شرتُء مرتن احلرترج  ومل يّمف ءعار وءقدس منهر مبجرترد الموّرتار للرسرتول  

َُ     يفوسرترتهر ، بقولرترته  رترتل شرترتايه : ُُوْا ِ ااَ  َأزْاُوِسااِهْم َحَرجااا  ّاّمااا َقَسااْي َِِجاا واحلرترترَج : الضرترتاق . برترتل ال  ثُااّم  َ 
 رتىت  اب ، ومل يّمرتف ءعرتار أيضرتاع هنرتا هرتذين ا مرترين ،بدمن اء ا   رتدورهر لرتذلك وسرتالممها مرتن القلرتق واالضرتطر 

، حبارترتع يمخلرترتون هاهنرترتا مرترتن أي ءعلرترتق للرترتنفَ هرترتذا الشرترتُء ،  يضرترتموا مثلاهمرترتا الم رترتلار وهرترتو كمرترتال االيقارترتاد حلّمرترته 
 تساليما    وي لموا ذلرتك مثر احلّرتر احلرتق أ  الم رتلار ، و رتذا أك رتَد ذلرتك باملصرتدر املؤكرتد ، وهرتو  ولرته  رتل شرتايه

برترتل ال برترتد مرترتن الم رترتلار املطلرترتق . وءامرترتل مرترتا   اايرترت  ا ور ، وهرترتُ  ولرترترته …  أيرترته ال يّمفرترتى هاهنرترتا  بالم رترتلار املبرترتني
ٍْ  َاااُرِدوُا ِ لَااْ اللّااِو َوالُرُسااهِ  ِ ن ُننااُِمْ  تَانَاااَزْ ُِمْ  َااِ ن   : ءعرترتار  ااّر  ِ اا  َشااْ  تُاْ ِانُااهَن بِاللّااِو َواْليَاااْهِم اذِخااِر َإلِااَ  َخياْ

ُِْوِال   َوَأْحَسااا ُ   َاااِ ن    سرترترتاا  الشرترترترق وهرترترتو  ولرترترته  رترترتل شرترترتايه :  شااا ْ كارترترتف ذكرترترتر النّرترترترة وهرترترتُ  ولرترترته :  .تَااا
املفارترترتد العمرترترتوس ، فامرترترتا يمصرترترتور المنرترترتاز  فارترترته  ن رترترتاع و رترترتدراع ، مث ءامرترترتل كارترترتف  عرترترتل ذلرترترتك شرترترترطاع    صرترترتول  تَانَااااَزْ ُِْم 

اّر  مث  رتال  رتل شرتايه :  بِالّلِو َواْليَاْهِم اذِخرِ  تُاْ ِاُنهنَ  ِ ن ُننُِمْ  ، بقوله : ا ميان باهلل والاوس ااخر   َإلِاَ  َخياْ
 …….فشُء يطلق اهلل يلاه أيه خس ، ال يمطر  مثلاه شر أبداع ، بل هو خس لض يا الع وة الع 

ُِْوِال    مث  ال : لمنرتاز  ينرتد ا  أي : يا برت    الرتدياا وااخرترة ، فافارتد أن الرترد مثر غرتس الرسرتول   َوَأْحَسُ  َت
 و رتو ر   ن أردزاا     حساازا  وته يقاا   شر لض وأسوأ يا ب    الدياا وااخرترة . يّرتَ مرتا يقولرته املنرتافقون :

أ   زهاام اااام الموسااُون ولكااا     و رترتذا رد  اهلل يلرترتاهر  رترترتائالع :  [114البقرترترترة: ]سرترتورة   زمااا زحاا  اصااالحهن 
ةبرتل ضرتروريمهر ا   من  ّمهر يلى القايون حبا   العامل وياونويَّ ما يلاه القاي [12البقرة: ]سورة  ِشعرون 

ولرتض اسرتمنقاص لبارتان اهلل ورسرتوله ، واحلّرتر يلارته   مثر المواكر مثلاه وهذا سوء ظن  رتْرف مبرتا  رتاء برته الرسرتول 
  اايرترت   بعرترتدس الّفايرترت  للنرترتاس ينرترتد المنرترتاز  ، وسرترتوء العا برترت    الرترتدياا وااخرترترة ، مثن  هرترتذا الزس  رترتر . وءامرترتل أيضرترتاع مرترتا

فإن اسر املو ول مب  لمه مرتن  رتاغ العمرتوس ينرتد   يما شجر بينهم النايا  من العموس ، وذلك    وله ءعار :
ا  ولاني وغسهر ، وذلك العموس والشمول هو من يا ا  ا  ناس وا يوا  ، كمرتا أيرته مرتن يا ارت  القرتدر، فرتال فرتر  

والّنرترتس ، و رترتد يفرترتى اهلل ا ميرترتان يرترتن مرترتن أراد المورترتاكر مثر غرترتس مرترتا  هنرترتا برترتني يرترتو  ويرترتو  ، كمرترتا أيرترته ال فرترتر  برترتني القلارترتل
 : من املنافقني ، كما  ال ءعار   اء به الرسول

  َُُوَن َأن ِا ِْْلااَ  ُِرِِاا ََِحاااَنُمَهْا ِ لَااْ َألَااْم تَاااَر ِ لَااْ الّااِمَِ  َِاْلُ ُمااهَن َأزّاُهااْم آَانُااهْا ِبَماا  أُزْااِلَ  ِ لَْيااَ  َوَااا  أُزااِلَ  ِااا  قَا
ُُ الّشْيََاُن َأن ُِِسّلُهْم َضاَل   بَِعيُا   ُْ أُِاُرَوْا َأن َِْكُوُروْا بِِو َوُِرِِ  [60الن اء: ]سورة   الَّاُغهِت َوَق
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ءّرتذيب  رتر فامرتا اديرتون مرتن ا ميرتان ، فإيرته ال جيممرتب المورتاكر مثر غرتس مرتا  رتاء برته  َِاْلُ ُماهنَ   :فإن  ولرته 
أ الع ، برتل أ رتد ا ينرتا  ااخرتر ، والطرتاغو  مشرتمق مرتن الطغارتان ، وهرتو :  رتاوزة مب ا ميان    لب يبد  النيب 

فقرتد  ّرتر بالطرتاغو    أو  رتاكر مثر غرتس مرتا  رتاء برته النرتيب  احلد . فّرتل مرتن  ّرتر بغرتس مرتا  رتاء برته الرسرتول 
مرتن  رتق   فقرتع ، ال مالفرته كمرتا أن و اكر مثلاه، وذلك أيه من  ق كل أ رتد أن يّرتون  اكمرتاع مبرتا  رتاء برته النرتيب 

فمرتن  ّرتر مالفرته أو  رتاكر مثر خالفرته فقرتد طغرتى ، و رتاوز  رتدن ،   كل أ رتد  أن أرتاكر مثر مرتا  رتاء برته النرتيب 
  ّماع أو حتّاماع فصار بذلك طاغوءاع لمجاوزن  دن.

ُْ أُِاُرَوْا َأن َِْكُوُروْا بِِو   : وءامل  وله  اهلل مرتنهر ءعرف منه معايدة القايوياني ، ومثراد ر خرتالف مرتراد  َوَق
َ  الامَِ  لََلُماهْا   ول هذا الصدد، فاملراد منهر شرترياع والرتذي ءعبرتدوا برته هرتو : الّفرتر بالطرتاغو  ال حتّامرته، ُُ  َاَْا

َر المي ِقيَل َلُهْم   [59البقرة: ]سورة  قَاْه   َغياْ
ُُ الّشْيََاُن َأن ُِِسّلُهْم  مث ءامل  وله :  الء القرتايوياني يرويرته مرتن كارتف دل يلرتى أن ذلرتك ضرتالل ، وهرتؤ   َوُِرِِ

ا د  ، كما دله ااي  يلى أيرته مرتن مثرادة الشرتاطان ، يّرتَ مرتا يمصرتور القرتايوياني مرتن بعرتدهر مرتن الشرتاطان ، وأن  
فارته مصرتلو  ا ي رترتان ، فمّرتون يلرتى زيمهرترتر مرترادا  الشرترتاطان هرتُ  رتال  ا ي رترتان ، ومرتراد الرتر ن ، ومرترتا بعرتع برترته 

ومنورتى يرتن هرتذا الشرتان ، و رتد  رتال ءعرتار منّرتراع يلرتى هرتذا الضرترب مرتن  ساد ولد يديان مع،والع مرتن هرتذا الو رتف ،
غُااهَن  هرتالنرترتاس ، ومقرترترراع ابمغرترتائهر أ ّرترتاس ا اهلارترت  وموضرترتواع أيرترته ال  ّرترتر أ  رترتن مرترتن  ّمرترت َأَ ُحْكااَم اْلَجاِاِليّااِة َِاْاْ

 [50املائدة: ]سورة   ْ  َأْحَسُ  ِاَ  الّلِو ُحْكما  لَّقْهٍم ُِهِقُنهنَ اَ َوا
، وأيرترته لرترتاَ بعرترتد  ّرترتر اهلل ءعرترتار مثال  ّرترتر  ن اايرترت  الّرميرترت  وكارترتف دلرترته يلرترتى أن   رترتم  احلّرترتر  نائارترت فمامرترتل هرترتذ

ا اهلا  ، املوضح أن القايوياني   زمرة أهل ا اهلا  ، شاءوا  أس  أبوا ، بل هرتر أسرتوأ مرتنهر  رتاالع ، وأكرتذب مرتنهر 
 مقاالع ، ذلك أن أهل ا اهلا  ال ءنا ض لديهر  ول هذا الصدد .

، وينا ضرتون ويريرتدون أن يمخرتذوا برتني  وأما القايوياني فممنا ضون ،  اع ي،يمون ا ميان مبا  اء برته الرسرتول 
زَا لِْلَكاِ رَِِ  َ َماب ا ِاِهين اا اْلَكاِ ُرونَ ُأْوَلََِ  ُاُم  ذلك سباالع ، و د  ال اهلل ءعار   أمنال هؤالء :  ُْ   َحقًّا َوَأْ َِ

مث ايمرترتر كارترتف رد  هرترتذن اايرترت  الّرميرترت  يلرترتى القرترتايوياني مرترتا زيمرترتون مرترتن   رترتن زبالرترت  أذهرترتاذر ،  [151 :الن رترتاء]سرترتورة 
 [50املائدة: ]سورة  َوَاْ  َأْحَسُ  ِاَ  الّلِو ُحْكما  لَقْهٍم ُِهِقُنهن :وغاي   أفّارهر، بقوله 

 

نَاُهم  َاْحُكم    : و د  ال ي، شايه  بل ذلك  اطباع يباه لمد  َْ  الّلُو   َأزَل َ  َم  بِ   بَاياْ َُْاْم  َو َ تَاِِّْا َأْااَهآ
َْ َ  َ ّمااا  َْ  و رترترتال ءعرترترتار :،  [48املائرترتدة: ]سرترترتورة  ِااااَ  اْلَحاااّق  َجااا  ااانَاُهْم ِبَمااا  َأزاااَلَ  اللّاااُو َو َ تَاِِّْااا َوَأِن اْحُكااام بَاياْ

َُْاْم َواْحااَمْرُاْم َأن َِاْوِِنُااهَ  َ اا  بَاْعااِ  َااا  َأزااَلَ  اللّااُو ِ لَ  ُِِصاايَْاُهم َأْاااَهآ ُُ اللّااُو َأن  ْيااَ   َااِ ن تَاَهلّااْهْا  َاااْ َلْم َأزَّمااا ُِرِِاا
 [49 :املائدة]سورة   بَِْاْعِ  ُإزُهِبِهْم َوِ ّن َنِايرا  ّاَ  الّناِ  َلَواِسُقهنَ 
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ُْوَ   : ا يرترتراض يرترتنهر مثن  رترتاءون لرترتذلك وأبرترتني احلّرترتر برترتني الاهرترتود  و رترتال ءعرترتار  رترترباع يبارترته لمرترتد   َااِ ن َجاا 
انَاُهمْ  َ  َُ  َااْحُكْم بَاياْ ُهْم  َاَل  َُِسّروَ  َشْيَا  َوِ ْن َحَكْما ِْ َ ناْ ُهْم َوِ ن تُاْعِر ِْ َ ناْ نَاُهْم َأو َأْ ِر بِاْلِقْساِط ِ ّن  اْحُكْم بَاياْ

َِي َ   [42 املائدة:]سورة   الّلَو ُِِحّب اْلُمْقِس
مالفرته هرتو ا رتور ، والملرتر والضرتالل والّفرتر  هو : العدل  ، وال يدل  قاع مثال  ّر اهلل ورسوله ، واحلّر القسطو

 والف و  ، و ذا  ال ءعار بعد ذلك :
 َُُْولَاَََِ  ُاُم اْلَكاِ ُرون  [44املائدة: ]سورة   َوَا  ّلْم َِْحُكم ِبَم  َأزَلَ  الّلُو َ 
  َُُْولَاَََِ  ُاُم ال ّاِلُمهن  [45ائدة: امل]سورة  َوَا  ّلْم َِْحُكم ِبَم  أزَلَ  الّلُو َ 
  َُُْولَاَََِ  ُاُم اْلَواِسُقهن  [47املائدة: ]سورة َوَا  ّلْم َِْحُكم ِبَم  َأزَلَ  الّلُو َ 

فايمر كاف سج ل اهلل ءعار يلرتى احلرتاكمني بغرتس مرتا أيرت،ل اهلل الّفرتر والملرتر والف رتو  ، ومرتن املممنرتب أن ي رتمُ 
ّرتون كرتافراع ، برترتل هرتو كرتافر مطلقرتاع ، مثمرترتا كفرتر يمرتل أو كفرتر ايمقرترتاد ، اهلل سرتبوايه احلرتاكر بغرتس مرتا أيرترت،ل اهلل كرتافراع وال ي

  ءف س هذن ااي  من رواي  طاووس وغسن يرتدل أن احلرتاكر بغرتس مرتا أيرت،ل اهلل كرتافر مثمرتا   وما  اء ين ابن يباس 
  أيوا  :كفر ايمقاد يا ل ين املل  ، ومثما كفر يمل ال ينقل ين املل  ، أما ا ول ، وهو كفر االيمقاد فهو 

: أن جيورترتد احلرترتاكر بغرترتس مرترتا أيرترت،ل اهلل أ ّقارترت   ّرترتر اهلل ورسرترتوله ، وهرترتو معرترتى مرترتا روي يرترتن ابرترتن يبرترتاس ،  أحااُاما
واخمارن ابرتن  ريرتر أن ذلرتك هرتو  ورتود مرتا أيرت،ل اهلل مرتن احلّرتر الشرتريُ وهرتذا مرتا ال يرت،ا   فارته برتني أهرتل العلرتر ، فرتإن 

 مرترتن أ رترتول الرترتدين أو فريرترتاع  معرترتاع يلارترته ، أو أيّرترتر  رفرترتاع ممرترتا ا  رترتول املمقرترتررة املمفرترتق يلاهرترتا بارترتنهر أن مرترتن  ورترتد أ رترتالع 
  طعااع ، فإيه كافر الّفر النا ل ين املل  .  اء به الرسول 

أن ال جيود احلاكر بغس ما أي،ل اهلل كون  ّر اهلل ورسوله  قاع، لّن ايمقد أن  ّرتر غرتس رسرتول  -: الااز   
 رته النرتاس   احلّرتر بارتنهر ينرتد المنرتاز  ، مثمرتا مطلقرتاع أو بالن رتب  مثر مرتا أ  ن من  ّمرته وأ  وألرتل ملرتا أما اهلل 

اسمجد من احلوادث ، الال يشا  ين ءطور ال،مان وءغس ا  وال ، وهذا أيضاع ال ريب أيه كفرتر ، لمفضرتاله أ ّرتاس 
 ورسرتوله ال املخلو ني الال هُ لض زبال  ا ذهان و رف  نالرت  ا فّرتار، يلرتى  ّرتر احلّرتار احلمارتد . و ّرتر اهلل

خيملرترترتف   ذاءرترترته برترترتاخمالف ا زمرترترتان ، وءطرترترتور ا  رترترتوال ، وجترترترتدد احلرترترتوادث فإيرترترته مرترترتا مرترترتن  ضرترترتا  كائنرترترت  مرترترتا كايرترترته مثال 
يصرترترتاع أو ظرترترتاهراع أو اسرترترتمنباطاع أو غرترترتس ذلرترترتك ، يلرترترتر ذلرترترتك مرترترتن يلمرترترته    رسرترترتوله رتو ّمهرترترتا   كمرترترتاب اهلل ءعرترترتار وسنرترترت

الفمو  بمغس ا  وال ما ظنه مرتن  رتل يصرتابهر أو يرتدس مرتن و هله من  هله ، ولاَ معى ما ذكرن العلماء من ءغس 
معرف  مدارك ا  ّاس ويللها ،  اع ظنوا أن معى ذلك حب ب مرتا يالئرتر مثرادا رتر الشرتهوايا  البهامرت  ، وأغراضرتهر 

همرترتا الدياويرترت  وءصرترتورا ر اخلاط رترت  الوبارترت  ، و رترتذا جترترتدهر أرترتامون يلاهرترتا ، جيعلرترتون النصرترتوص ءابعرترت   رترتا منقرترتادة مثلاهرترتا ، م
 -ه:رتماء منرترتراد العلرترتأمّنهر فاورفون لذلك الّلر ين مواضعه ، و ان ٍذ معى ءغس الفمو  بمغس ا  وال وا زمان مرت

. ومرتن  ها مرتراد هلل ءعرتار ، ورسرتوله ن  رتما كان م مصوب  فاه ا  ول الشريا  ، والعلل املريا  ، واملصاحل الرتال    
ذلك مبعرت،ل ، وأذرتر ال يقولرتون مثال يلرتى مرتا يالئرتر مرترادا ر، كائنرت  مرتا كايرته ، املعلوس أن أرباب القوايني الوضعا  ين 

 والوا ب أ د  شاهد.
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أن ال يعمقد كويه أ  ن من  ّر اهلل ورسوله ، لّن ايمقد أيه منله ، فهذا كالنويني الرتذين  بلرته  -:الاالث   
    : املخلو  باخلالق واملنا ضرت  واملعايرتدة لقولرته ،   كويه كافراع الّفر النا ل ين املل  ، ملا يقمضاه ذلك من ء وي  

  اْلَِْصيُر َُ ّْ َوُاه الّسِمي  .[11الشور : ]سورة  لَْيَس َنِمْاِلِو َشْ 
وحنوهرترترترتا مرترترترتن اايرترترترتا  الّرميرترترترت  ، الدالرترترترت  يلرترترترتى ءفرترترترترد الرترترترترب بالّمرترترترتال ، وءن،يهرترترترته يرترترترتن مما لرترترترت  املخلرترترترتو ني ،   الرترترترتذا  

 فاما يمنازيون فاه . والصفا  وا فعال ، واحلّر بني الناس
أن ال يعمقرترتد كرترتون  ّرترتر احلرترتاكر بغرترتس مرترتا أيرترت،ل اهلل ممرترتا الع حلّرترتر اهلل ورسرترتوله ، فضرترتالع يرترتن أن يعمقرترتد   -: الرابااَ  

كويرترته أ  رترتن منرترته ، لّرترتن ايمقرترتد  رترترتواز احلّرترتر مبرترتا خيرترتالف  ّرترتر اهلل ورسرترتوله ، فهرترترتذا كالرترتذي  بلرترته يصرترتد  يلارترته مرترترتا 
 ص الصواو  الصرأ  القاطع  حترميه .يصد  يلاه ، اليمقادن  واز ما يلر بالنصو 

وهرترترتو أيممهرترترتا وأللهرترترتا وأظهرهرترترتا معايرترترتدة للشرترترتر  ، ومّرترترتابرة   ّامرترترته ، ومشرترترتا   هلل ولرسرترترتوله ،  -: الخاااااس  
ومضاهاة باحملاكر الشريا  ، مثيداداع ومثمداداع ومثر اداع وءا االع ، وءفريعرتاع وءشرتّاالع وءنويعرتاع و ّمرتاع ومثل،امرتاع ، ومرا رتب 

فلهرتذن  ّما أن للمواكر الشرتريا  مرا رتب م رتممدا  ، مر عهرتا كلهرتا مثر كمرتاب اهلل وسرتن  رسرتوله وم مندا  ، ف
احملرترتاكر مرا رترتب ، هرترتُ : القرترتايون امللفرترتق مرترتن شرترترائب شرترتىت ، و رترتوايني كنرترتسة ، كالقرترتايون الفري رترتُ ، والقرترتايون ا مريّرترتُ ، 

 ملنم بني مثر الشريع  وغس ذلك .والقايون الربيطا  ، وغسها من القوايني ، ومن مذاهب بعض البدياني ا
فهرترترتذن احملرترترتاكر اان   كنرترترتس مرترترتن أمصرترترتار ا سرترترتالس مهارترترتاة مّملرترترت  ، مفمو رترترت  ا برترترتواب، والنرترترتاس مثلاهرترترتا أسرترترتراب مث رترترتر 
أسراب ، أّر  ّامها بانهر مبا خيالف  ّر ال ن  والّمرتاب، مرتن أ ّرتاس ذلرتك القرتايون ، وءلرت،مهر برته ، وءقرترهر 

 فو  هذا الّفر ، وأي منا ض  للشهادة بان لمداع رسول اهلل بعد هذن املنا ض .يلاه ، وحتممه يلاهر . فاي كفر 
وذكر أدل   اب ما  دمنان يلى و ه الب ع معلوم  معروفرت  ، ال أممرتل ذكرهرتا هرتذا املوضرتب ، فارتا معشرتر العقرتالء 

شرتباهّر ، أومرتن هرتر   ويا  ايا  ا ذكااء وأويل النهى   كاف ءرضون أن جتري يلاّر أ ّاس أمنرتالّر وأفّرتار أ
دويّرترتر ، ممرترتن جيرترتوز يلرترتاهر اخلطرترتا ، برترتل خطرترتاهر أكنرترتر مرترتن  رترتواهر بّنرترتس ، برترتل ال  رترتواب    ّمهرترتر مثال مرترتا هرترتو 
م رترترترترتممد مرترترترترتن  ّرترترترترتر اهلل ورسرترترترترتوله ، يصرترترترترتاع أو اسرترترترترتمنباطاع ، ءرترترترترتديوذر  أّمرترترترترتون   أيف رترترترترتّر ودمرترترترترتائّر وأبشرترترترترتاركر ، 

وسرترتائر  قرترتو ّر ، ويىكرترتون ويرفضرترتون أن أّمرترتوا  وأيراضرترتّر و  أهرترتالاّر مرترتن أزوا ّرترتر وذراريّرترتر ، و  أمرترتوالّر
فاّر حبّر اهلل ورسوله ، الذي ال يمطر  مثلاه اخلطا ، وال ياءاه الباطل من بني يديه وال من خلفه ءن،يل مرتن  ّرتار 
 اد ، وخضو  النرتاس ورضرتوخهر حلّرتر رهرتر خضرتو  ورضرتوم حلّرتر مرتن خلقهرتر ءعرتار لاعبرتدون ، فّمرتا ال ي رتجد 

ال يعبدون مثال مثيان ، وال يعبدون املخلرتو  ، فّرتذلك جيرتب أن ال يرضرتخوا وال خيضرتعوا أو ينقرتادوا مثال اخللق مثال هلل ، و 
ر ار ، دون  ّرترتر املخلرترتو  ، الملرترتوس ا هرترتول ، الرترتذي أهلّمرترته الشرترتّوك رتحلّرترتر احلّرترتار العلرترتار احلمارترتد ، الرترترهوف الرترت

بنفوسرتهر  يرب رتواجرتب يلرتى العقرتالء أن والشهوا  والشبها  ، واسموله يلى  لوهر الغفل  والق وة والملمرتا  ، فا
ينه ، ملا فاه من االسمعباد  رتر ، والرتموّر فرتاهر برتا هواء وا غرتراض ، وا غرتالق وا خطرتاء ، فضرتالع يرتن كويرته كفرتراع 

  : بنص  وله ءعار
 َِئَ  ُاُم اْلَكاِ ُرون ََ ُُْوَ   [44املائدة: ]سورة  َوَا  ّلْم َِْحُكم ِبَم  َأزَلَ  الّلُو َ 
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مرترتا أّرترتر برترته كنرترتس مرترتن رهسرترتاء العشرترتائر ، والقبائرترتل مرترتن البرترتوادي وحنرترتوهر ، مرترتن  ّايرترتا  ةبرترتائهر  -:اد  الساا  
وأ رترتدادهر ، ويرترتادا ر الرترتال ي رترتموذا ة سرترتلومهرا يموار رترتون ذلرترتك مرترتنهر ، وأّمرترتون برترته وأر رترتون يلرترتى المورترتاكر مثلارترته 

 1."  رسوله ، فال  ول وال  وة مثال باهلليند الن،ا  ، بقاءع يلى أ ّاس ا اهلا  ، ومثيراضاع ورغب ع ين  ّر اهلل و 
  ال الشاي سلامان بن سومان يندما س ل ين المواكر مثر الطاغو  حبج  االضطرار :

" املقاس النا  : أن يقال مثذا يرفه أن المواكر مثر الطاغو  كفر ، فقد ذكرتر اهلل   كمابرته أن الّفرتر أكرترب مرتن  
لقِلوالوِنة أنْر ا  ا  اررتالقمل ،  ال ءع

والوِنة أشاُ اا  القِال ، و رتال[ 191البقرة: ]سورة  
البقرترة: ]سرتورة  

، والفمن  هُ الّفر، فلو ا ممله البادي  واحلاضرة  ىت يذهبوا لّرتان أهرتون مرتن أن ينصرتبوا   ا رض طاغوءرتاع [ 217
 أّر مالف شريع  ا سالس، الال بعع اهلل ها رسوله.

، والنرت،ا  مثمنرتا يّرتون   رتل الرتدياا ، فّارتف جيرتوز أن ءّفرتر   رتل  المورتاكر كفرتراع : أن يقول مثذا كان  املقاس النالع
سرترتوا ا ، و رترتىت يّرترتون الرسرترتول أ رترتب مثلارترته مرترتن  ذلرترتك ، فإيرترته ال يرترتؤمن أ رترتد  رترتىت يّرترتون اهلل ورسرترتوله أ رترتب مثلاهمرترتا ممرترتا

لرترتو اضرترتطرك أ رترتد ولرترتدن ووالرترتدن والنرترتاس أ عرترتني ، فلرترتو ذهبرترته ديارترتاك كّلهرترتا ملرترتا  رترتاز احملاكمرترت  مثر الطرترتاغو    لهرترتا ، و 
  برتني أن حترتاكر مثر الطرتاغو  أو ءبرتذل ديارتاك لو رتب يلارتك البرتذل ، ومل جيرت، لرتك احملاكمرت  مثر الطرتاغو  واهلل وخسك

 2أيلر" اهرت 
 

 

 

 

 

 

 

 الفرق بين ياسق التتار والياسق العصري
    

، ولّن الفر  برتني سرتّو   ايلر أيه ال فر  بني دسمور و وايني البلدان املنم ب  لإلسالس الاوس وبني ياسق الممار
ا مرترت    زماينرترتا يرترتن هرترتذن القرترتوايني وبرترتني  ا رترتا مرترتب ياسرترتق الممرترتار كبرترتس ، فرترتإذر مل يهنرترتا  رترتر  رترتال ومل يقرترتر  رترتر  رترترار مرترتب 
ذلك الااسق وما فم وا يعملون مب يلمائهر وجياهدون ويديون مثر مثبطاله ومثزالمه وءبديلرته  رتىت يصرترهر اهلل يرت، و رتل 

ارته شرترتريع  اهلل هرتُ احلاكمرت  املهامنرت  ، ورغرتر فرترتىا  الضرتعف والشرتما  الرتال ايمابرته ا مرترت  ومّرتن  رتر وأيرت،هر .. وبق
ورغر ءّالب ا يداء ومّنهر مرتن الم رتلع يلرتى كنرتس مرتن أ ،ائهرتا كالبرتاطناني والصرتلاباني وغرتسهر .. مل ءبرتدل ا مرت  

ُ احلاكمرترت  .. مثر أن أ لغارترته وال برترتدل  ّامهرترتا وسرترتالطانها   بقارترت  أ رترت،اء برترتالد امل رترتلمني شرترتريع  اهلل فقرترتد بقارترته هرترت
                                                 

 .8-5ص  ، تحكيم القهازي   1
 .275: جْل حكم المرتُ: ص الُرر السنية 2
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اخلالفرترت  ا سرترتالما  يلرترتى أيرترتدي الاهرترتود وأذيرترتاهر .. و رترتاء االسرترتمعمار الصرترتلايب العصرترتري ومل خيرترترج مرترتن ديرترتار امل رترتلمني 
ّّن  ذيابه من سرتفهاء احلّرتاس الرتذين حن رتْوا برتدورهر الشرتريع  وأيرتادوا حتّرتار ذلرتك الااسرتق المرتىي ولّرتن بلبرتاس   ىت م

 .يصري برا  
 للال  بالبار   فها هو ياسق طغاة العصر .. الدسمور وما أشبه ا

شرترائب و رتوايني النصرتار  والاهرتود وا رتو  واالسمو رتان والعرترف الفاسرتد … ومصادرن يفَ مصرتادر ياسرتق الممرتار 
 ….. وبعض ما يمخسون من الشريع  ا سالما  

ا  ومشرترتريون كمرترتا كرترتان فللدسرترتمور ر رترتال وأيصرترتار و رترتراس وشرترترط  و رترتابر … هرترتو ال،مرترتان ي رترتمدير ويمجرترتدد  وهرترتا 
رُّون أباطالرته منرته ويرتديون النرتاس مثر الّفرتر برته .. ويرت َعرت يمرتربءونوله أيداء من أهرتل المو ارتد اخلرتالص … لااسق الممار 

ويمبعرتون ة رتار … ويّشفون زيوفه .. يقمفون بذلك هدي النيب  لى اهلل يلارته وسرتلر مرتب أو رتان وة رت   ومرته الباطلرت  
ولّرتل  رتوس ور رت  ومرتساث … و رته طغرتاة الممرتار وياسرتقهر ، ولّرتل زمرتان دولرت  ور رتال أول ك ا يرتالس الرتذين و فرتوا   

… 
فّمرترتا أن للرسرترتل وأيصرترتارهر وأءبرترتايهر ور رترت  ي رترتلّون سرترتبالهر وأملرترتون مرترتسا هر   لاربرترت  الشرترترك وأهلرترته   كرترتل  
 .زمان 

 رترتني ور رترت  ، يمجرترتددون فّرترتذلك للممرترتار وياسرترتقهر وأيصرترتارهر ور رترت  ، وللمنرترتافقني واملرترتر فني ور رترت  ، وللمخرترتذلني وامللب
 ّم  من اهلل بالغ  لاما، اخلبارتع مرتن الطارتب ولاطهرتر  ،برته مرتن  ربرته  رتق الطهرتور ، ولاصرتطفُ …   كل يصر 

 من أهل كل زمان أهل  نمه و فوءه من خلقه  علنا اهلل ومثياكر منهر .
مرترتوال واحلقرترتو  وهرترتدر ءرترترك حتّرترتار كمرترتاب اهلل وسرترتن  رسرترتوله وحتّرترتار القرترتوايني الوضرترتعا  الوضرترتاع  فارترته ضرترتاا  لل و ن

للرترترتدماء وا روا  والنفرترترتوس ومثماءرترترت  للرترترتدين والعقارترترتدة وهمرترترتك لليرترترتراض ومثف رترترتاد للي رترترتاب .. فرترترتإن فمنرترترت  كهرترترتذن البرترترتد أن 
يفصرترتل النصرترتح فاهرترتا للنرترتاس ءفصرترتاالع .. ويمهرترتر الّرترتالس  و رترتا ياليارترت  ال خفرترتاء فاهرترتا وال ءلبرترتاَ وال ماارترتب أو ءر ارترتب أو 

ختذيال  الشااطني بديو  ءقرتدمي مصرتاحل الرتديوا  ودرء الفمنرت  واملف رتدة يرتن ءطااباع للخواطر أو   اباع لمخاال  و 
.. فرترتاي مصرترتلو  أيمرترتر مرترتن مثظهرترتار ديرترتن اهلل ءرتَعرترتار ومثيرترتالن ءو ارترتدن ومثزهرترتا  وفضرترتح وءعريرترت   .. ومرترتا مثر ذلرترتك الرترتدياة

 "ال مث َلَه مث الّ اهلل" لل هل هناك مصلو    دين ا سالس أيمر من الباطل والشرك وكشف زيوفهلل
مثذا أ ل ديوة ا يبااء واملرسلني و طب ر اها والغاي  من خلق ا ن وا يَ أ عني ، الال اخمص هرتا املؤمنرتون 
و ورترتدها املشرترتركون وفاهرترتا و رترتب النرترت،ا  و رترتا شرترتر  ا هرترتاد وايق رترتر العبرترتاد ، ومرترتا بقارترت  الرترتدين مثالّ فرترترو  ءنرترتدرج حترترته هرترتذا 

يرتور هرتذن احلقاقرت  ومثخفائهرتا وال رتّو  يرتن ءشرتويه الطغرتاة ماد رتن مثخرترتا  ل العمار  .. فاي مف دة أيمر وأشنب م
  ا ..

وها هُ بالد امل لمني أ قلمها  اود الطواغاه وسالسلهر وظلمرتا ر   ظرتل هرتذن القرتوايني و رتل فاهرتا كرتل ف رتاد  
ودخلهرترتا كرترتل مثحلرترتاد .. ويرترترض للنرترتاس ب رترتبب هرترتذن القرترتوايني ومفاسرترتدها ف رترتاد   فطرترترهر وظلمرترت     لرترتوهر وكرترتدر   

هر وغلبه يلاهر فمنها  ىت ربا فاها الصغس وهرس يلاها الّبرتس فلرتر يعرتد يراهرتا أكنرتر مْ م  ولق   يقو ر ويَ  أفهامهر
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النرترتاس منّرترتراع .. برترتل أم رترته ينرترتدهر البرترتد    ظلهرترتا مقرترترتاس ال رترتنن ، وا رترتو  مقرترتاس الرشرترتد ، والضرترتالل مقرترتاس ا رترترتد  ، 
ا خالص ، والباطرتل مقرتاس احلرتق ، والّرتذب مقرتاس الصرتد  واملنّر مقاس املعروف ، وا هل مقاس العلر ، والرياء مقاس 

، واملداهنرترترت  مقرترترتاس النصرترترترتاو  و رترترتول احلرترترترتق .. والربرترترتا مقرترترترتاس البارترترتب ، والملرترترتر مقرترترترتاس العرترترتدل ، والفجرترترترتور مقرترترتاس العفرترترترتاف .. 
خرترتساع مرترتن ظهرهرترتا ،  -واهلل  -وأهلهرترتا هرترتر املشرتار مثلرترتاهر ، وأ رترتبح بطرترتن ا رض ، فصرتار  الدولرترت  والغلبرترت   رترتذن ا مرترتور 

ا بال خس من ال هول و الط  الرتو ش أسرتلر مرتن  الطرت  النرتاس ، ا شرتعر  ا رض وأظلمرته ال رتماء وظهرتر  و مر
الف اد   الرب والبور من ظلر الفجرة ، وذهبه الربكا  و ّله اخلسا  وءّدر  احلااة من ف ق الملمرت  ، وبّرتى 

الفرتوا ش وغلبرت  املنّرترا  والقبرتائح وهرتذا واهلل  ضوء النهار وظلم  اللال مرتن ا يمرتال اخلبانرت  وا فعرتال الفماعرت  وكنرترة
منرترتذر ب رترتال يرترتذاب  رترتد ايعقرترتد غمامرترته ، ومرترتؤذن بلارترتل برترتالد  رترتد اْدَ رَترتر  ظالمرترته ،  مرترتا مل يقرترتر ديرترتاة احلرترتق واملصرترتلوون 
بالصرترتد  برترتاحلق وباايرترته ومرترتا مل يقرترتر  نرترتد المو ارترتد بمغارترتس ذلرترتك املنّرترتر العمرترتار ، ومثيقرترتاذ النرترتاس مرترتن يبوديرترت  الطواغارترته 

َوَساايَاْعَلُم الُااِمَِ  لََلُمااها َأُي    .. ومثخرترترا هر مرترتن الملمرترتا  مثر النرترتور .. ومثال فرترتإن العقبرترت  واهلل كرترتؤود .. و رترتوايانهر
 .[227الشعراء: ]سورة  ُانَقَلٍب َِنَقِلُْهَن 

مثذا فهمرترته مرترتا سرترتبق ، فرترتايلر أن مرترتن أشرترتنب طواغارترته العصرترتر   بلرترتديا هرترتذا و  بلرترتدان امل رترتلمني أيهرترتا القرترتار  :  
ءبايهرتا والمورتاكر او دسمورها و وايانها الوضعا  الال خضب  ا العبرتاد وخنعرته  رتا الر رتاب .. ويباد رتا ءّرتون بالاوس ه

 .مثلاها والم لار بمشريعا ا والرضى ها
" الطرتاغو " ، أيرته كرتل ذي طغارتان يلرتى    يقول ابن  رير الطربي ر ه اهلل  : " والصواب مرتن القرتول ينرتدي  

لرته ، مثي رتاياع كرتان ذلرتك املعبرتود ، أو شرتاطاياع  من يبرتدنرتمثما بقهر منه ملرتن يبرتدن ، ومثمرتا بطايرت  مرتاهلل ، فعبد من دويه ، 
 . ، أو و ناع ، أو  نماع ، أو كائناع ما كان من شُ

 .1  من  ول القائل : طغا فالن يطغو ، مثذا يدا  درن فمجاوز  دن " و وأر  أ ل " الطاغو  " ، الطغو 
 .2وكل رأس   الضالل "  الطاغو  الّاهن ، والشاطان ، ويقول القرطيب ر ه اهلل  : "

ويقرترترتول القرترترترطيب ر رترترته اهلل   موضرترترتب ةخرترترتر : " ا منبرترترتوا الطرترترتاغو  أي اءركرترترتوا كرترترتل معبرترترتود مرترترتن دون اهلل كالشرترترتاطان 
 . 3 والّاهن والصنر وكل من ديا مثر الضالل"

 ." اه وهو  ا ب أمرهر الطاغو  الشاطان    ورة ا ي ان يمواكمون مثل ":    اهدا ماس  يقول
و رتاهس أهرتل اللغرت  : الطرتاغو  كرتل مرتا يبرتد  والّ رتائُ، "  رتال اللارتع ،وأبرتو يبارتدة ، ويقول النووي ر رته اهلل  :

 .4من دون اهلل ءعار " 

                                                 
 .3/21توسير الَْري :  1
 .3/282الجااَ َحكام القرآن :  2
 9/10الجااَ َحكام القرآن :  3
 .3/18شرح صحي  اسلم :  4



 الياسق العصري 
 

20 

والبغرترترتُ ر والطغارترترتان :  رترترتاوزة احلرترترتد وهرترترتو الملرترترت ويقرترترتول ابرترترتن ءامارترترت  ر رترترته اهلل : "الطرترترتاغو  فعلرترترتو  مرترترتن الطغارترترتان ،
ا  رترترتناس طواغارترترته   احلرترترتديع  طرترترتاغو  ،و رترترتذا مسرترترتى النرترترتيب   1لرترترتذلك ن اهلل مثذا مل يّرترترتن كارهرترترتا.فرترترتاملعبود مرترترتن دو 

 الصواح ملا  ال : "ويمبب من يعبد الطواغاه الطواغاه ".
واملطرتا    معصرتا  اهلل ، واملطرترتا    اءبرتا  غرترتس ا رتد  وديرترتن احلرتق سرتواء كرترتان مقبرتوالع خرترتربن املخرتالف لّمرترتاب اهلل ، 

و رترتذا مسرترتى مرترتن حترترتوكر مثلارترته مرترتن  رترتاكر بغرترتس كمرترتاب اهلل طرترتاغو  ،  خرترتالف  مرترتر اهلل هرترتو طرترتاغو  ،أو مطايرترتاع أمرترترن امل
 2…" وياداع طغاة  ومسى فريون

ويقول ابرتن القرتار ر رته اهلل : " الطرتاغو  كرتل مرتا جترتاوز برته العبرتد  رتدن مرتن معبرتود أو ممبرتو  أو مطرتا  ، فطرتاغو   
مرترتن دون اهلل ، أو يمبعويرترته يلرترتى غرترتس بصرترتسة مرترتن اهلل ، أو  ويرترتهورسرترتوله ، أو يعبد كرترتل  رترتوس مرترتن يمورترتاكمون مثلارترته غرترتس اهلل

يطاعويرترترته فامرترترتا ال يعلمرترترتون أيرترترته طايرترترت  هلل ، فهرترترتذن طواغارترترته العرترترتامل مثذا ءاملمهرترترتا وءاملرترترته أ رترترتوال النرترترتاس معهرترترتا ، رأيرترترته 
طرترتاغو  ن يبرترتادة اهلل مثر يبرترتادة الطرتاغو  ، ويرترتن المورترتاكر مثر اهلل ومثر الرسرتول مثر المورترتاكر مثر الرتدلوا مرترتأكنرترهر يرترت

 .3وممابعمه "  وممابع  رسوله مثر طاي  الطاغو  وين طايمه ،
رترتر الطرترتاغو  وحترترتاكر  ويقرترتول أَْيضرترتاع ر رترته اهلل : " مرترتن حترترتاكر أو  رترتاكر مثر غرترتس مرترتا  رترتاء برترته الرسرترتول   ّّ فقرترتد  

  4 مثلاه"
  ابرترتن  برترتل أكنرترتر مرترتن سرترتبعمائ  يرترتاس ، فّارترتف لرترتو رأ -ر رترته اهلل  - لرترته : هرترتذا  رترتال النرترتاس   يهرترتد ابرترتن القرترتار 

 القار الناس   زماينا ، فماذا ءران يقول..ل 

 ويقول ابن كنس   ءف س  وله ءرتَعار :
  ُُوَن َأْن ِْْلااَ  ُِرِِاا َِاََِحاااَنُمها ِ لَااْ َألَااْم تَاااَر ِ لَااْ الُااِمَِ  َِاْلُ ُمااهَن َأزُاُهااْم آَانُااها ِبَمااا أُزااِلَ  ِ لَْيااَ  َوَاااا أُزااِلَ  ِاااْ  قَا

ُْ أُ  االَُاُغهِت َوَق  ُ ُُ الُشْيََاُن َأْن ُِِسُلُهْم َضال   بَِعي  .[60الن اء: ]سورة   ِاُروا َأْن َِْكُوُروا بِِو َوُِرِِ
واايرترت  أيرترتر مرترتن ذلرترتك كلرترته فإذرترتا ذام رترت  ملرترتن يرترتدل يرترتن "  رترتال ر رترته اهلل بعرترتد أن سرترتا  أ رترتواالع   معرترتى الطرترتاغو  :  

 اهرت." و املراد بالطاغو  هنا الّماب وال ن  وحتاكموا مثر ما سوا ا من الباطل وه
 من حتوكر مثلاه غس شر  اهلل فهو طاغو   لو اع كان أو  ايوياع.. فّل
 1الشنقاطُ   أضواء الباان : "وكل حتاكر مثر غس شر  اهلل فهو حتاكر مثر الطاغو " اهرت ويقول

                                                 
ون ،واام اا  إلا    ، أو ااَ اهللالامِ  ُِعْاُون اا  دون اهلل -والصاالحي   والقيُ ِخرج اَزْياْ بهما ا سِاناْ 1 ولاو  اْاْر

وبم   ا  اسمْ الَاغهت ، حيث   ِجهز أن ِجري  ليهم اسم الَاغهت،ولك  ِْقْ وجهل الكور بعْادتهم -ناراهن 
 . ِعُْام

 .28/200الوِاوى :  2
 .1/50أ الم المهقعي  :  3
 . أ الم المهقعي  4
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واحلرترت  ا كرترب مرترتن  ن دون اهلل فهرتو طرتاغو  ،  موضرترتب ةخرتر : " والموقارتق أن كرترتل مرتا يبرتد مرترتويقرتول الشرتنقاطُ 
ُْ ِ لَاْيُكْم َِاا بَنِا  آَدَم َأن ُ  ذلرتك للشرتاطان، كمرتا  رتال ءعرتار :   ُُوا َألَاْم َأْ َها ُُوٌّ ِاِْاي ّ  تَاْعُْا  الُشاْيََاَن ِ زُاُو َلُكاْم َ ا


2. 

 ، وكرترترتل رأس   الضرترترتالل ويقرترتول يبرترترتد الرترترتر ن أبرترترتو بطرترتني ر رترترته اهلل : " الطرترترتاغو  يشرترترتمل كرترتل معبرترترتود مرترترتن دون اهلل
 ويشمل أيضا : كل من يصبه الناس للوّر بارتنهر با ّرتاس ا اهلارت  املضرتادة حلّرتر اهلل ، وأ نه يديو مثر الباطل

وغرتسهر ، مبرتا يّرتذبون  وسرتدي  ا و رتان الرتدايني مثر يبرتادة املقبرتورين وال رتا ر ، ويشرتمل أيضرتا : الّرتاهن ، ورسرتوله ،
واهلل  وأيممهرتا : الشرتاطان ، فهرتو الطرتاغو  ا كرترب ، أ رتل هرتذن ا يرتوا  كلهرتاو  مرتن احلّايرتا  املضرتل  للجهرتال ..

 .3وءعار أيلر "  سبوايه
ويقرترترتول لمرترترتد  امرترترتد الفقرترترتُ : " والرترترتذي ي رترترتمخلص مرترترتن كرترترتالس ال رترترتلف رضرترترتُ اهلل يرترترتنهر : أن الطرترترتاغو  كرترترتل مرترترتا 

 شرترتاطان مرتن ا رتنولرسرتوله . سرترتواء   ذلرتك ال والطايرت  هلل ومثخرتالص الرتدين و رترتدن يرتن يبرترتادة اهلل  رترف العبرتد

ويرتدخل   ذلرتك برتال شرتك احلّرتر برتالقوايني ا  نبارت  يرتن  وغسهرتا . وا  جرتار وا شرتجار والشرتاطان مرتن ا يرتَ ،
ولابطرتل هرتا شرترائب اهلل  وا مرتوال ، والفرتروج وغسها من كل ما وضرتعه ا ي رتان لرتاوّر برته   الرتدماء وشرائعه ا سالس

.  ومنفرتذيها وحنو ذلك ، مما أخذ  هذن القرتوايني حتللهرتا وحتماهرتا بنفوذهرتا واخلمر وال،يا وحترمي الربا من مث ام  احلدود
ومرو وهرتا طواغارته ، وأمنا رتا مرتن كرتل كمرتاب وضرتعه العقرتل البشرتري لاصرترف  وواضرتعوها والقوايني يف رتها طواغارته ،

 .4"  اغو رتهو طرتمثما  صداع أو ين غس  صد من واضعه ، ف  ين احلق الذي  اء به رسول اهلل
ان برترتن سرترتومان : " والطرترتاغو   ال رترت  أيرترتوا  : طرترتاغو   ّرترتر ، وطرترتاغو  يبرترتادة ، وطرترتاغو  طايرترت   رترتال سرترتلام

 .5وممابع  .. " اهرت 
ويشرترترتمل أَْيضرترترتاع كرترترتل مرترترتن يصرترترتبه النرترترتاس  "  ويقرترترتول الشرترترتاي يبرترترتد اهلل برترترتن يبرترترتد الرترترتر ن أبرترترتا بطرترترتني   معرترترتى الطرترترتاغو :

 .6اهرت "للوّر بانهر با ّاس ا اهلا  املضادة حلّر اهلل ورسوله 
احلقاقرترتُ ولرترتن جترترتد  ( )   ِ لَااَو ِ  ّ اهللا يرفرته هرترتذا ، فرترتايلر أيرترته لرترتن يصرترتح مثسرتالمك وءو ارترتدك ولرترتن حتقرترتق معرترتى مثذ

سرترترتبالك مثر ا نرترترت   رترترتىت ءّفرترترتر وءمرترترتربأ مرترترتن كرترترتل طرترترتاغو  ، ويلرترترتى رأس ذلرترترتك هرترترتذا الطرترترتاغو  العصرترترتري أي الدسرترترتمور 
ة ءشريب ، فرضوا برتاوامرن ويواهارته وءرتابعون خلق ويبدون يبادرتالذي اءبعه وايقاد له أكنر ال )الياسق العصري(الوضعُ 

وا ممعوا معه يلى ءشريعاءه وءواطؤوا يلى  ايويه ويممون وو رترون ويّ،هرتون و ّدسرتون ، وأ برتوا يبارتدن وّملرتوهر ووالرتوهر 
                                                                                                                                                         

    توسير سهرة الشهرى. 1
 .1/282أضهاْ الْيان :  2
 .2/103الُرر السنية :  3
 ، ط دار الكِب العلمية.282حاشية نِال  ِ  المجيُ ، ص  4
 .272/ ص8الُرر السنية : جْل حكم المرتُ : ج 5
ف العْادة وتهحيُاا 6  .    رسالة لو    تعِر
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، فالوا ب يلاك مثن كنه ءريد ا ن  ، أن ءّفر به وء عاديه وءمرتربأ منرته ومرتن يبارتدن وأولاائرته وءّفرترهر وءّفرتر مرتن مل 
فرهر أو ءو ف    ّمهر مب يلمه حبا ر  وء بغضهر وءرت برتّغضهر  والدك وأهلرتك وءعمرتل وجتاهرتد طرتول  ااءرتك يّ

مرترترتن أ رترترتل هرترترتدس هرترترتذا الطرترترتاغو  ومثبطالرترترته وأن ال ء م رترترتلر أو ءرضرترترتى أو ينشرترترتر   رترترتدرك مثالّ حلّرترترتر اهلل ءرتَعرترترتار وشرترترتريه 
   ومثال فالنار النار…  و دن

ه  وال يبقرترترترتى   ذهنرترترترتك  رترترترتال لملبرترترترتاَ أهرترترترتل الباطرترترترتل ويلمرترترترتاء ولّرترترترتُ يمضرترترترتح لرترترترتك ا مرترترترتر وءنجلرترترترتُ ينرترترترتك كرترترترتل شرترترترتب
احلّوما  ممن ينافوون ين هذا الباطل وطغاايرته .. فهرتا حنرتن يّشرتف ويبرتني لرتك ويضرتب برتني يرتديك أمنلرت  ممرتا أويرته 
هرترتذا الطرترتاغو  الااسرترتق العصرترتري ةيعرترتمث الدسرترتمور و وايانرترته الوضرترتعا ا مرترتن كفرترتر وشرترترك وسرترتفاه  وزيد رترت  ومثحلرترتاد ، لمّرترتون 

ّذر من هذا الشرك العمار ةشرك العصرا الذي و ب فاه أكنرتر النرتاس   زماينرتا يلى بان   من أمرك ودينك فمْوذر وحت 
 شعروا أو من  اع ال يشعرون ..

 

 

 

 

 

 

 
 

 )الياسق العصري( أمثلة كفرية من الدستور
 

، ويرترترتذكر أمنلرترترت  مرترترتن  هرترترتذا ولرترترتو أرديرترترتا أن ي رترترتو  ويممبرترترتب دسرترترتاءس و رترترتوايني ا يممرترترت  املنم رترترتب  الارترترتوس مثر ا سرترترتالس كلهرترترتا 
و ارترتب ءلرترتك الدسرترتاءس، بعضرترتها مرترتاخوذ مرترتن كفريا رترتا وي معرضرترتها وا رترتداع وا رترتداع لطرترتال بنرترتا املقرترتاس دون فائرترتدة ءرترتذكر .. 

بعرترترتض ، اللهرترترتر مثال فرترترتوار   لالرترترت  بار رترترتاس املرترترتواد ، مرترترتن ءرترترترتاخس أو ءقرترترتدمي أو ءاليرترترتب   الصرترترتااغ  لمناسرترترتب وا رترترتب الدولرترترت  
ولّنهرترترتا ممشرترترتاه    الّفرترترتر مثذ مصرترترتادر ءشرترترتريعا ا الرترترتال ايممرترترتد يلاهرترترتا أربرترترتاهر  …كرترترتان أو ملّارترترتاع أو أمسيرترترتاع    هوريرترترتاع 

  …  املشريني يوس وضعوها وا دة 
ومثلارترتك اان بعرترتض ا منلرترت  مرترتن الااسرترتق العصرترتري يقصرترتد مرترتن ذكرهرترتا بارترتان زيرترتف هرترتذا الطرترتاغو  وسرترتفاهمه و قارءرترته 

ال أّرترتر برترتني اخللرترتق بالعرترتدل برترتل مثن  وايانرترته وبطاليرترته وكفرترترن .. وبارترتان أيرترته يرترتابب مرترتن و رترتُ الشرترتااطني وأهرترتواء البشرترتر وأيرترته 
و ضرتب  رتدس مرتا بنرتان ا سرتالس مرتن املقا رتد والقوايرتد والشرترائب  ل  وَ ْعرتوبنودن سبب   ظهور الف رتاد   الرتبالد والعبرتاد وم  

 .. .. و در ما  اء الدين حلفمه و اايمه من ا يراض وا ي اب والعقول والدماء وا موال
ة  ومنا وأممنا للّفر هرتذا الطرتاغو  العصرتري ، وبّرتل طرتاغو  يعبرتد مرتن دون اهلل من ذلك كله مثر ديو  لنخلص

 ءرتَعار يبادة ءشريب أو غسها ... والرباءة من أولاائه املصرّين يلى حتّامه ويبادءه وءعباد الناس له ..
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مثر يرترتدل  مرترتن يبرترتادة الطرترتاغو  مثر يبرترتادة اهلل و رترتدن .. ومرترتن  رترتور وظلرترتر القرترتوايني وسرترتديمها .. فنخرترتر هر برترتذلك
 .[8الصف: ]سورة   َوالُلُو ُاِِِم زُهرِِا َوَلْه َنرَِا اْلَكاِ ُروَن   ويور ا سالس ..

و رترتدوءنا   هرترتذن الطريرترتق يبانرترتا لمرترتد  رترتلى اهلل يلارترته وسرترتلر وسرترتائر أيبارترتاء اهلل ورسرترتله  رترتلوا  اهلل وسرترتالمه يلرترتاهر 
  انما كايوا يبانون زيف وسفاه  وضالل طواغاه أ وامهر . 

مرترتا  رترتح يرترتن النرترتيب  رترتلى اهلل يلارترته وسرترتلر    ذلرترتك  مرترتا روان  ا مرترتاس أ رترتد وغرترتسن يرترتن يبرترتد اهلل برترتن يمرترترو برترتن فم
َسرتف َه َأْ الَمنرتا َوَشرتَمَر ةبَاَءيرَتا َوَيرتاَب د ينرتنرتا َوفرترتر َ  َ َاَيمرتنرتا  : ة  العاص وفاه أن كفرتار  رتريش كرتايوا يقولرتون يرتن النرتيب 

َمرتَنا ا  َوَسب  ة  
 :  ار  رباع ينهرو د  ال ءع

 ُاامْ   َوُااْم بِامِْنِر الُرْحَماانِ  آِلَهاَُِكْم  َِاْمُنرُ   َوِ َإا رَآَ  الُاِمَِ  َنَواُروا ِ ْن َِاُِِخاُموَزَ  ِ  ُ ُااُلو ا َأَااَما الُاِمي   
 . [36ا يبااء: ]سورة   َناِ ُرونَ 

  .مّريعنون كما  ال املف رون :  أهذا الذي يعاب ة مّر وي فه أ ال
.. فقرتد  أمرتر  اهلل سرتبوايه   وأسوءه  لى اهلل يلاه وسلر  و دوءرته   ذلرتك هرتو احلنارتف خلارتل الرتر ن مثبرتراهار  

 أسرترتوة   الرترتديوة والمو ارترتد ،  رترتال ءعرترتار  رترترباع يرترتن  ومرترته :  وءعرترتار يبانرترتا وأمريرترتا معرترته بإءبرترتا  ملرترت  مثبرترتراهار واخترترتاذن 
-59ا يبارتاء: ]سرتورة  زُُو َلِمْ  ال ُاِلِميَ  قَاُلها َسِمْعَنا  َاِ اْ َِاْمُنُرُاْم ُِاَقااُ  لَاُو ِ بْااَراِايُم قَاُلها َاْ   َاَعَل َاَما بِ ِلَهَِِنا  ِ 

60 ].. 
  َِْمُنُرُاْم .. أي يعابهر وي فههر  : 
ُُوَن و رترتال ءعرترتار :   ّْ ِاُمااا تَاْعُْاا ِِن َوِ ْإ قَاااَ  ِ بْاااَراِايُم ََبِيااِو َوقَاْهِاااِو ِ زُنِاا  بَاااَرا ُِ َََرزِاا   َِ زُااُو َساايَاْه  ِ  ُ الُااِمي َ 
  ..[27-26ال،خرف: ]سورة 

وق   كرتل زمرتان ي رتفهون الطواغارته يلرترتى اخرتمالف أيوايهرتا ، ويبانرتون للنرترتاس رتاة  الرترترتون ديرترتوهّرتذا ينبغرتُ أن يّرت
 . ْر باءبايهر... وهُ ديوة ا يبااء ، َوأَْيع   زيفها وبطالذا وف ادها ويديوذر للرباءة منها والّفر ها

 واان سابدأ بعون اهلل  بباان بعض ا منل  الّفري  من دساءس الدول املنم ب  لإلسالس  
 لاهلك من هلك ين بانه وأى من  ُ ين بانه .

 

 مشرع في دستورهم  )الياسق العصري(  ليس الله وحده ..ـاإلله ال -1
 جيرتوز أن يشرتارك   المشرتريب ، هرتو اهلل الوا رتد القهرتار معلوس من دين امل لمني أن املشر  الوا رتد ا  رتد الرتذي ال

 …وهذا من مقمضاا  ال مثله مثال اهلل لمد رسول اهلل 

و رترتد شرترتر  لنرترتا سرترتبوايه وءعرترتار مرترتن الرترتدين مرترتا أفرترت  برترته ضرترتروريا   ااءنرترتا مرترتن ديرترتن ويفرترتَ ومرترتال ويقرترتل ويرترترض 
َِيفُ َِاْعَلُم َاْ  َخَلَق َوُاَه  َأ    فهو أيلر مبصاحلنا منا…  وي ب   ل  اْلَخِْيرُ  الُل
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ُُ اْلَقُهاارُ  ِاَِاَوَرقُاهنَ َأَأْربَاااّل    رتال ءعرتار :  ااّر َأِم اللّاُو اْلَهاِحاا ُُوَن ِااا  ُدوزِاِو ِ  ُ َأْسااَماْ َسااُمْيُُِمهَاا  َخياْ . َاااا تَاْعُْا
ُِ  اْلَقاَيُم َولَااِكُ   لِلّاوِ  َوآبَ ؤُُنم ُاا َأزَلَ  الّلُو ِبَها ِاا  ُساْلََاٍن ِ ِن اْلُحْكاُم ِ  ُ  َأزُِمْ  َُ ُُوْا ِ  ُ ِ ُِااُا َإلِاَ  الا َأَااَر َأ ُ تَاْعُْا
ِ ِ  َشَرُ هاَأْم َلُهْم ُشرََناْ   :و ال ءعار [ ، 40-39يوسرتف: ]سورة  الُناِ   َ َِاْعَلُمهَن  َأْناَارَ  َُ َاا َلْم  َلُهم َاَ  ال

نَاُهمْ ََُِْإن بِِو الُلُو َوَلْه  َنلِ   [21الشور : ]سورة   َوِ ُن ال ُاِلِميَ  َلُهْم َ َماّل َألِيّم   َمُة اْلَوْصِل َلُقِسَ  بَاياْ
فا لرته املشرتر  لرتاَ اخلرتالق البرتاري  رتل ويرتال ..  ومثمنرتا هرتو :  رتالوث أما   دساءس الدول املنم ب  لإلسالس الارتوس  

و لرترترتَ ا مرترت   وفقرترترتاع للدسرترتمورا. وهّرترترتذا فقرترتد شرترترتاهوا أ برترترتاهر   -امللرترترتك أو ا مرترتس أو رئرترترتاَ ا مهوريرترت   -ة احلرترتاكر 
وأولااءهر يّباد الصلاب   يقادة المنلاع الشركا  .. فاول ك يندهر ة الرب واالبن ورو  القرتدسا وهرتؤالء ينرتدهر 

سرتقهر  و لَ ا م  والدسرتمور ا. ومثلارتك ا دلرت  يلرتى هرتذا مرتن يا  -امللك أو ا مس أو رئاَ ا مهوري   -ة احلاكر 
  يف ه :
اااة اصااار العربياااةدسرترترتمور    رترترتاء   - ا ة ال رترترتلط  المشرترترتريعا  يموالهرترترتا امللرترترتك 2ادة ةرتس ، مرترترت 1923يرترترتاس  جمههِر

ا  86س مثر مرترترتادءني ، مرترترتادة ة  1971باالشرترترتىاك مرترترتب  لرترترتَ الشرترترتاوم والنرترترتواب ا و  رترترتمه هرترترتذن املرترترتادة   دسرترترتمور 
 ار القوايني لرئاَ ا مهوري  . ا وءعطُ  ق مث د112ة   وءعطُ  ق المشريب  لَ الشعب ، ومادة

 :  اَردنو اء   دسمور  -
 .ا  ةءناق ال لط  المشريعا  مبجلَ ا م  وامللك ويمالف  لَ ا م  من  لَ ا ياان والنوابا25املادة ة

 ا ة أن امللك يصد  يلى القوايني ويصدرها.ا31ويصه املادة ة
و  كرترترتل  رترترتايون يلرترترتى  لرترترتَ النرترترتواب الرترترتذي لرترترته احلرترترتق بقبرترترتول ا ة  يعرترترترض رئرترترتاَ الرترترتوزراء مشرترترتر 91و رترترتاء   املرترترتادة ة

املشرترترترترو  أو ءعديلرترترترته أو رفضرترترترته و   ارترترترتب احلرترترترتاال  يرفرترترترتب املشرترترترترو  مثر  لرترترترتَ ا يارترترترتان وال يصرترترترتدر  رترترترتايون مثال مثذا أ رترترترترن 
 ا ل ان و د  يلاه امللك.ا

ِ و اء   الدسمور  -  : الكِه
 م  وفقاع للدسمور ا ا ة ال لط  المشريعا  يموالها ا مس و لَ ا 51مادة ة

 ا : ة للمس  ق ا ىا  القوايني و ق المصديق يلاها ومث دارها ا.65و اء   املادة ة
 ا : ة ال يصدر  ايون مثال مثذا أ رن  لَ ا م ، و ّد  يلاه ا مس ا.79و اء   املادة ة

 ا : ة لعضو   لَ ا م   ق ا ىا  القوايني ا 109املادة ة و اء  
ا : ة للمرترتس ولنلرترتع أيضرترتاء  لرترتَ ا مرترت   رترتق ا رترتىا  ءنقرترتاح هرترتذا الدسرترتمور بمعرترتديل أو  رترتذف 174املرترتادة ةو رترتاء   

  ّر أو أكنر من أ ّامه أو بإضاف  أ ّاس  ديدة مثلاه ا وغسها .. 
ة الليْيةو ا   الدسمور املؤ ه  -  : للجمههِر

 ا : ة  لَ  اادة الوزراء ، يدرس ويعد القوايني ا .  20املادة ة
 ا ءقول : ة  اادة النورة ، هو الذي يوافق يلى المشريعا  ويصدرها ا. 18واملادة ة

 ،   الفصل1972: الصادر سن    المملكة المغربيةدسمور و اء    -
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 ا : ة للملك  ق مث دار القوايني ، والمشريعا  ا. 26ر ر ة 
 رتق مث رتدار القرتوايني ، وااليرتىاض يلاهرتا  ا أيطه الرئاَ  اف  ةا سدا115فاملادة ة : السهريأما الدسمور  -
. 
فانص يلى أن ة  رتق اال رتىا  والفصرتل   أمرتور الدولرت  ، وااليرتىاض واخلرتمر ، هرتُ لرترئاَ  الِهزس الدسمور أما و  -

 ا الدول 
 ا ءعطُ  ق اال ىا  وااليىاض ، لرئاَ الدول  .65: فاملادة ة اللْناز وأما الدسمور  -

 وبال اسمنناء ء س   هذا الطريق .هذا والدول العربا  كلها 
 -ة  احلرترترتاكر  وهّرترتذا يمهرترترتر لرترترتك أن املشرترترتر    دسرترترتاءس الرترترتدول املنم رترترتب  لإلسرترتالس لرترترتاَ هرترترتو اهلل و رترترتدن ومثمنرترترتا هرترترتو 

 – و لَ ا م   ا  -امللك أو ا مس  أو  رئاَ ا مهوري  
 الشنقاطُ :  وليق 
لرته ، فعلرتى كرتل يا رتل أن يمامرتل  ن ي رتموق أن يّرتون احلّرتر" مثن اهلل  ل ويال بني   ةيا  كنرتسة ،  رتفا  مرت 

الصفا  املذكورة ويقابلها مرتب  رتفا  البشرتر املشرتّريني للقرتوايني الوضرتعا  ، فانمرتر هرتل ءنطبرتق يلرتاهر  رتفا  مرتن لرته 
برتب ءشرتريعهر ومثن ظهرتر يقانرتاع المشريب ، سبوان اهلل وءعار ين ذلك ، فرتإن كايرته ال ءنطبرتق يلرتاهر ولرتن يّرتون ، فلامّ 

َّ  أذرترتر وأ رترتغر مرترتن ذلرترتك ، فلاقرترتف هرترتر ينرترتد  رترتدهر ، وال جيرترتاوز هرترتر مثر مقرترتاس الربوبارترت ، سرترتبوايه  وأذلّ  أ قرترتر وأخرترت
 له شرتريك   يبادءرته أو  ّمرته أو ملّرته ، فمرتن اايرتا  القرةيارت  الرتال أوضرتح هرتا ءرتَعرتار  رتفا  مرتن وءعار أن يّون

ٍْ َ ُحْكُماُو ِ لَاْ اللُاو َوَااا اْخَِاَلْواُِْم ِ ياِو ِااْ  َشا له احلّر والمشريب  وله هنرتا   ْ  مث  رتال مبانرتا [ 10الشرتور : ]سرتورة
ُُ َوِ لَْياِو أُزِيابُ  لرته احلّرتر :    فا  من ِِ َجَعاَل َلُكاْم   َإِلُكاْم اللُاُو رَبَا  َ َلْياِو تَاهَُنْلا ََْر  َااِطُر الُساَماَواِت َوا

ااا ااا َوِاااْ  اََزْاَعاااِم َأْزَواج  َُ  ِاااْ  َأزْاُوِسااُكْم َأْزَواج  ّْ َوُاااَه الُسااِمي ُُ   الَِْصاايرُ  َِااْمَرؤُُنْم ِ يااِو لَااْيَس َنِمْاِلااِو َشااْ  لَااُو َاَقالِياا
ر ُِ ُْ َوَِاْق ُْْسُط الَرْزَق ِلَمْ  ََِشا ِِ َِا ََْر ٍْ َ ِليمّ  ُ الُسَماَواِت َوا  [ .12-10 الشور :]سورة    ِ زُُو ِبُكَل َشْ 

لشاطايا  ، من ي موق أن يو ف بايه الرب الذي ءفوض مثلاه ا مور فهل   الّفرة الفجرة املشّريني للنمر ا
، وي موكل يلاه ، وأيه فاطر ال ماوا  وا رض أي خالقها يلى غس منال سابق ، وأيه هو الذي خلق البشر 

َُ الَِْصيرُ  أزوا اع ، وخلق  ر أزواج ا يعاس .. وأيه  ّْ َوُاَه الُسِمي ُُ   وأيه،   لَْيَس َنِمْاِلِو َشْ  َلُو َاَقالِي
 ِِ ََْر رُ ، وأيه الذي  الُسَماَواِت َوا ُِ ُْ َوَِاْق ُْْسُط الَرْزَق ِلَمْ  ََِشا ِبُكَل  أي يضاقه يلى من يشاء وهو   َِا

ٍْ َ ِليّم  ّرس ، وال ءقبلوا ءشريعاع  فعلاّر أيها امل لمون أن ءمفهموا  فا  َشْ  ّلل وأ  من ي موق أن ي شرِّ  وأ 
 . 1"  افر خ اَ  قس  اهلرتن كرتم

ٍْ َاالِاّ  الشنقاطُ أيضاع  بعد أن ذكر  وله ءرتَعرتار : ويقول  ََ الُلِو ِ َله ا آَخَر   ِ َلَو ِ  ُ ُاَه ُنِل َشاْ  ُُْع َا َو  َت
 :  [88القصص: ]سورة  ِ  ُ َوْجَهُو َلُو اْلُحْكُم َوِ لَْيِو تُاْرَجُعهَن 

                                                 
 . (7/316أضهاْ الْيان )  1
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لل  وأن كرتل شرتُء هالرتك مثال  و هرته  ّفرة الفجرة املشّريني من ي موق أن يو ف بايه ا له الوا د" فهل   ال
 ل وأن اخلالئق ير عون مثلاه ل 

 ءبارك ربنا وءعاظر وءقدس أن يو ف أخَ خلقه بصفاءه .
اُ اَإِلُكاا ومرترتن اايرترتا  الدالرترت  يلرترتى ذلرترتك  ولرترته ءعرترتار : َُ ُِْشااَرْ  بِااِو تُاْ ِانُااها   ْم بَُِزُااُو ِ َإا ُدِ ااَ  اللُااُو َوْحاا َنَوااْرتُْم َوِ ْن 

 .[12غافر: ]سورة   ِ  َاْلُحْكُم لُِلِو اْلَعِلَ  اْلَكِْير
فهرترتل   الّفرترترة الفجرترترة املشرترتّريني للرترتنمر الشرترتاطايا  مرترتن ي رترتموق أن يو رترتف   أيمرترتر كمرترتاب مسرترتاوي بايرترته العلرترتُ 

 .. لكالقدير ل سبوايك ربنا وءعالاه ين كل ما ال يلاق بّمالك و ال
َُولَااْ َواذِخااَرِة ولَااُو ومرترتن اايرترتا  الدالرترت  يلرترتى ذلرترتك  ولرترته ءعرترتار :  ُُ ِ اا  ا َوُاااَه اللُااُو   ِ لَااَو ِ  ُ ُاااَه لَااُو اْلَحْماا

ا ِ لَااْ َِاااْهِم اْلِقَياَااا اْلُحْكااُم َوِ لَْيااِو تُاْرَجعُااهَن   ُ ااُر اللُااِو قُااْل َأرََأِْاااُِْم  ِ ْن َجَعااَل اللُااُو َ لَااْيُكُم الُلْيااَل َسااْرَا ِة َاااْ  ِ لَااّو َغياْ
ٍْ َأَ ال َتْسَمُعهَن  اُر   1َُِْتِيُكْم ِبِسَيا ا ِ لَاْ َِااْهِم اْلِقَياَااِة َااْ  ِ لَاّو َغياْ  ُ ُِْم ِ ْن َجَعَل اللُاُو َ لَاْيُكُم النُاَهااَر َساْرَا ُقْل َأرََأِْا

ِْْصُرونَ  َوِاْ  رَْحَمِِِو َجَعَل َلُكْم الُلْيَل َوالنُاَهاَر ِلَِْسُكُنها ِ يِو َوِلََِِْْاغُاها ِااْ    الُلِو َُِْتِيُكْم بَِلْيٍل َتْسُكُنهَن ِ يِو َأَ ال تُا
 .[73-70القصص: ]سورة   َ ْسِلِو َوَلَعُلُكْم َتْشُكُرونَ 

لرترترته احلمرترترتد   ا ور وااخرترترترة وأيرترترته هرترترتو الرترترتذي  فهرترترتل   مشرترترتريُ القرترترتوايني الوضرترترتعا  مرترترتن ي رترترتموق أن يو رترترتف برترترتان
والنهرترتار مبانرترتا برترتذلك كمرترتال  درءرترته ويممرترت  مثيعامرترته يلرترتى خلقرترته لل سرترتبوان خرترتالق ال رترتماوا  وا رض ،  يصرترترف اللارترتل

 2" ايمهى كالمه.…له شريك    ّمه أو يبادءه أو ملّه  ل ويال أن يّون
ولرترترتن  -فرترترتإن كرترترتان  امللرترترتك أو الرترترترئاَ أو ا مرترترتس و لرترترتَ أمرترترتمهر ي رترترتموقون أن يو رترترتفوا بشرترترتُء مرترترتن هرترترتذن الصرترترتفا  

فلامرترترتول ال رترترتلط  المشرترترتريعا  ولاقرترترتل أيرترترتا ربّرترترتر ا يلرترترتى ، ومثذا يلرترترتر يلمرترترتاع  ازمرترترتاع يقانرترترتاع بايرترترته أخرترترتَ  -يّرترترتون ذلرترترتك أبرترترتدا 
فلانخلب من المشريب ولاديه ولس  عه ولسد ن ملن هرتذن  رتفاءه   …وأ قر وأءفه وأذل من أن يمصف بشُء من ذلك

  …سبوايه وءعار يما يشركون
مثال و رتُ يرتو ى ومثذا كرتان  رتلوا  اهلل وسرتالمه يلارته مينرتب يمرتا لرتاَ لرته أن يشرتر  مثن هرتو  ومثذا كان رسول اهلل 

هرترتو أهرترتون بّنرترتس مرترتن المشرترتريب وهرترتو ء رترتعس ال رترتلب كمرترتا  رترتّح   احلرترتديع الرترتذي روان أبرترتو داود والىمرترتذي وابرترتن ما رترت  
رترتْعر  َيلرترتى َيْهرترتد  َرس رترتول  الل رترته    َ   رترتاَل : ة َغرترتال ال ِّ رترتْعر  َفَ رترتعِّْر لَنرترتا  فرتَقرترتال وا  يرَترتا َرس رترتوَل الل رترته   وغرترتسهر َيرترتْن أَيرَترت  رترتْد َغرترتال ال ِّ

َْلُُْ فرتَقاَل :  َِ ُّ ََْرُجاه َأْن َأْلَقاْ رَبَا  َولَاْيَس َأَحا نِا  ِبَمْ َلَماٍة ِ ا  "ِ ُن الُلَو ُاَه اْلُمَسَعُر اْلَقاِبُ  اْلَْاِسُط الُراِزُق ِ َز  
 .ا " َدٍم َو  َاا ٍ 

                                                 
 …ولياْاأاسمَ  ِا  ُْ الياسق واسمعها ِا  1
 .أضهاْ الْيان  2
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 رترتعس ،  مث ءامرترتل  رترتال مرترتن ال يصرترتح أن يقرترتاريوا أو يقاسرترتوا بنعلرترته ؛ مرترتن وخوفرترته مرترتن الم فمامرترتل ور  َرس رترتول  الل رترته  
، لرترتاَ هرترتذا  يبارترتد الااسرترتق الرترتذين مل جيعلرترتوا مرترتن أيف رترتهر م رترتعرين فقرترتع ، برترتل يقننرترتون العقوبرترتا  ملرترتن خرترتالف ء رترتعسهر

 . فمّباع  ر وسوقاع  …مب اهلل كما رأيه .. وسى  امل،يد فقع ، بل  علوا من أيف هر مشريني وأرباباع 
هلل يرت، و رتل خيرتص يف رته العمامرت  بالمشرتريب ويبطرتل  ارتب الشرتركاء الرتذين أشرتركهر النرتاس معرته ويبطرتل ءشرتريعا ر  فا

  …وينّر يلى الناس اءبايها
 وياسق القوس يا  ويعايد ويقول : ة ال لط  المشريعا  يموالها امللك أو الرئاَ أو ا مس و لَ ا م  ا

   َُُون   ِاْ  ُدوِن الُلِو َأَ ال تَاْعِقُلهَن  ُأفٍّ َلُكْم َوِلَما تَاْعُْ
ال  رترترس أن مرترتن رضرترتُ بمشرترتريعهر و بلرترته ومل يّفرترتر برترته ويمرترتربأ منرترته ويّفرترتر أءبايرترته فقرترتد اخترترتذ هرترتذا النرترتالوث و نرترتاع ومث رترتاع ، 

 … .. بل يبادة ة   أخر  معه فالشرك لاَ رفض يبادة اهلل .. و عله ي ّداع هلل ءعار
 ركه سبوايه    ّمه ..فلاَ   د كائناع من كان أن يشا

ا   ال ءعار :   ُ  . [26الّهف: ]سورة   َو  ُِْشِرُ  ِ   ُحْكِمِو َأَح
   وال أن يعقب يلاه ،  ال سبوايه :

   َوالُلُو َِْحُكُم   ُاَعَقَب ِلُحْكِمِو   [41 الريد:]سورة. 
  مثرادة اهلل الّويارترت  ، فّرترتذلك ال جترترتوز وال .. أي   وال أن خيمرترتار .. فّمرترتا أن لرترتاَ  رترتر اخلرترتسة   اخللرترتق والقرترتدر

  ر اخلسة   ا مر والمشريب واحلّر والقضاء ...  حتل
ُْ َوَِْخَِاُر َاا َناَن َلُهْم اْلِخيَاَرُة ُسَْْحاَن الُلِو َوتَاَعالَْ َ ُماا ُِْشارُِنهَن  :   ال ءعار ]سرتورة  َورَِبَ  َِْخُلُق َاا ََِشا

  .[68 القصص:
ا ب يلرتى كرتل مرتن يرتديُ ويرت،ير ا ميرتان ؛ أن ي م رتلر وينقرتاد  مرتاراع  رادة اهلل الشرتريا  كمرتا أيرته منقرتاد ال بل الو 

 لال  شاء أس أ   رادة اهلل الّويا  . 
ََْااُر تَاَْااَرَ  اللُاُو َرِل اْلَعااَلِمي َ اُو اْلَخااَ َأ  ل ه : رتايرتورت ال سب ويرت، :   رتل و رتال[ ، 54ا يرتراف: ]سرتورة   ْلُق َوا

  َْوَاااْ  َِاْعااِل اللُااَو َوَاااا َناااَن ِلُمااْ ِاٍ  َو  ُاْ ِانَااٍة ِ َإا َقَسااْ اللُااُو َوَرُسااهلُُو َأْااار ا َأْن َُِكااهَن َلُهااْم اْلِخيَاااَرُة ِاااْ  َأْااارِِام 
ُْ َضُل َضال   ُاِْين ا  . [36ا  ،اب: ]سورة   َوَرُسهَلُو  َاَق

ال فلهرترتر اخلارترتار   ءرترترك سرترتبال ا نرترت  وسرترتلوك سرترتبال النرترتار .. فلاخرترتى كرترتل امرترتر  هرترتذا مثن كرترتايوا ي،يمرترتون ا ميرترتان .. ومث
 ل  .. أس دين الدسمور دين اهلل اخلالص… لنف ه : سبال ا برار أس سبال الفجار

 ِِااْ  الغَاَ  َ َماْ  َِْكُواْر بِالَُااُغهِت َوِاُاْ ِاْ  بِاللُاو ُُ ُْ تَاَْاُيَ  الِرْش ِِ  َق َُ ُْ اْسَِْمَساَ  بِااْلُعْرَوِة    ِ ْنَراَا ِ   ال  َاَقا
 [256البقرة: ]سورة    ازِوَصاَم َلَها  اْلُهثْاَقْ
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ا من ياسقهر : " الشريع  مصرتدر رئا رتُ للمشرتريب " 2ولمضلال من يريد ا سالس وخدايهر فقد  اء   املادة ة
مرتذكر ر المف رتسي  أيضرتا ، أن المشرتريب  ، كما هو واضرتح مرتن ال رتاا  لّرتل مرتن يفقرته العربارت  ومرتن  ، ولّن هذا يعمث

لرترترته مصرترترتادر يديرترترتدة أخرترترتر  غرترترتس الشرترترتريع  .. وأن الشرترترتريع  لا رترترته مثال مصرترترتدراع ءشرترترتريعااع رئا رترترتااع ة أشرترترترك ا معرترترته  ينرترترتدهر
مصرترتادر أخرترتر  رئا رترت  وفريارترت .. وهّرترتذا فرترتإن هرترترتذن املرترتادة ال ءرترتنص وال ءعرترتىف أبرترتداع بشرترتهادة أن ال مثلرترته مثال اهلل ، كمرترترتا 

  الرئا رت  ، وأشرتهد ن يريد ا سالس  ، بل معناها احلر  الشريُ هو : ة أشهد أن اهلل مثلرته مرتن اا رتأرادوا أن يو وا م
أن معرترترته ة رترترت  رئا رترترت  وفريارترترت  أخرترترتر  ا .. وهرترترتذا شرترترترك با لوهارترترت  وكفرترترتر برترترتوا  ظرترترتاهر برترترتني واضرترترتح ال خيفرترترتى مثال يلرترترتى مرترترتن 

 .. طمَ اهلل بصسءه وأيمان و عله كا يعاس بل أضل
مرترتن الشرترك امل رترتمبني : المورتاكر مثر الطرترتاغو  ، وأن الطرتاغو  يشرترتمل كرتل ءشرترتريب  دس ، أن  و رتد بانرترتا لرتك فامرترتا ءقرت
 سو  شر  اهلل ءعار .

 ِاَِاَوَرقُاهنَ َأَأْربَااّل  فمعدد مصادر المشريب يعمث ءعدد ا رباب واا   املعبودة من دون اهلل ءعار ،  رتال ءعرتار : 
ُُ اْلَقُهاارُ  ّر َأِم اللّاُو اْلَهاِحا ُُوَن ِاا  ُدوزِاِو ِ  ُ َأْساَماْ َساُمْيُُِمهَاا َأزاُِمْ   َخياْ َوآبَا ؤُُنم ُااا َأزاَلَ  اللّاُو ِبَهاا ِاا   َااا تَاْعُْا
ُِ  اْلَقااَيُم َولَاااِكُ  َأْناَااارَ  ُسااْلََاٍن ِ ِن اْلُحْكااُم ِ  ُ لِلّااوِ  َُ ُُوْا ِ  ُ ِ ُِاااُا َإلِااَ  الاا ]سرترتورة   َِاْعَلُمااهَن النُاااِ   َ  َأَاااَر َأ ُ تَاْعُْاا

ِ ِ َشَرُ ها َأْم َلُهْم ُشرََناْ    و ال ءعار : [40-39يوسف:  َُ َاا َلْم ََُِْإن بِاِو اللُاُو َولَاْه  َنِلَماُة اْلَوْصاِل  َلُهم َاَ  ال
نَاُهمْ  َلُقِس َ    [21الشور : ]سورة  ال ُاِلِميَ  َلُهْم َ َماّل َألِيّم  َوِ نُ  بَاياْ

 ز لمهحُ بعُ اما أن ِحِرم ِاسقهم اما ؟؟  هل ِجه 
 أو ِهال   ْيُا أو ِحْهم ..؟؟  

 فلامعرف من يريد ا سالس يلى يو  احلّر الذي أّمهر ، وما أويه من زيغ وضالل وهر غافلون يائمون ..
س مرترتن وهرترتا هنرترتا م رترتال  خطرترتسة  رترتداع .. فورترتىت لرترتو  فرضرترتنا  رترتدالع أذرترتر أرادوا حتّرترتار بعرترتض يصرترتوص الشرترتريع    يرترتو 

 .. ومثمنا لرأي ومثرادة وهو  طاغو ر ةاملشرّ ا . ا ياس فلن يّون ذلك اسم الماع أو ايقااداع هلل ءرتَعار ورضاع حبّمه
 : يقول  أ د شاكر

" ءرترتر    بعرترتض برترتالد امل رترتلمني  رترتوايني ضرترتربه يلاهرترتا ، يقلرترته يرترتن أوربرترت  الو نارترت  امللورترتدة ، وهرترتُ  رترتوايني خترترتالف  
كنرترتس مرترتن أ رترتو ا وفرويهرترتا ، برترتل مثن   بعضرترتها مرترتا يرترتنقض ا سرترتالس ويهدمرترته ، وذلرترتك أمرترتر   ا سرترتالس  الفرترت   وهريرترت   

واضح بديهُ ، ال خيالف فاه مثالّ من يغالع يف ه ، وجيهرتل دينرته أو يعاديرته مرتن  ارتع ال يشرتعر ، وهرتُ   كنرتس مرتن 
برترتالد امل رترتلمني غرترتس  رترتائ، ، أ ّامهرترتا أَْيضرترتاع ءوافرترتق المشرترتريب ا سرترتالمُ أو ال ءنافارترته يلرترتى ا  رترتل ، ومثن العمرترتل هرترتا   

 ىت فاما وافق المشريب ا سالمُ ،  ن من وضعها  ني وضعها مل ينمرتر مثر موافقمهرتا لإلسرتالس أو  الفمهرتا ، ومثمنرتا 
  1يمر مثر موافقمها لقوايني أورب ... " 

                                                 
 . ِال )نلمة حق (ن  1
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لرترت  وحترترتري للورترتق مث ذكرترتر كالمرترتاع للشرترتافعُ ر رترته اهلل ءرتَعرترتار خال رترتمه أن ا مهرترتد مثذا ا مهرترتد يرترتن يلرترتر ومث اطرترت  با د
ءّرتون  -ومثن أ رتاب احلرتق -فاخطا كرتان معرتذوراع مرتا وراع ، أمرتا مرتن مل يمورتّر الرتدلال ، وءّلرتف برتال يلرتر فرتإن مث رتابمه 

 غس لمودة .
رتد  أبرتداع ،   مرتد وال مي  ومن هذا يمهر لك بان القوايني مثن كان   بعضها ما يوافق الشريع  فإيه باطرتل أَْيضرتاع ال أ 

وال  -الرتذي هرتو غرتس اهلل  -ة الشرك ، فما هرتو مثالّ ايقارتاد حلّرتر الدسرتمور واءبرتا  لرترأي مشرتّريهر  يه مل خيرج من دائر 
مرترتد أبرترتداع مثالّ  رترتني يّرترتون ذلرترتك اسم رترتالماع وايقارترتاداع لرترترب العبرترتاد و رترتدن... وكرترتذلك موافقرترت  بعرترتض يصرترتوص  رترتد  أو أ  مي 

س مرتن املشرتركني للم رتلمني   بعرتض اخلصرتال  وايانهر للشريع  ، ال ءربه من  م  المشريب .. ماماع كما أن موافقرت  كنرت
احلمادة كالّرس ، أو الصد    القول أو الوفاء بالويد ال خترتر هر مرتن دائرترة الشرترك وال جتعلهرتر م رتلمني أبرتداع  رتىت 

ءبايرترترتاع للعرترترتادة أو العرترترترف أو ايو رترترتدوا اهلل ءعرترترتار ويمرترترتربءوا مرترترتن شرترترتركهر ويلم،مرترترتوا ءلرترترتك اخلصرترترتال اسم رترترتالماع هلل و رترترتدن ال 
 ا و .. 
:   ل  رترترتال رتديقاع برترترترت رترترت جعله النرترترتيبرترسُ مل يرترترترتدما دل الشرترترتاطان أبرترترتا هريرترترترة يلرترترتى العا رترترتر مرترترتنهر وهرترترتُ ةيرترترت  الّرترترترتوينرترترت

ة رترتد ك وهرترتو كرترتذوبا.. فّرترتون كالمرترته وافرترتق احلرترتق أو الصرترتد  مرترترة أو مرترترا  حلا رترت  مرترتا ، ال اسم رترتالماع وايقارترتاداع وال 
 أبداع ..  طاي  هلل رب العاملني فإن ذلك ال يربهن من  ف  الّذب أو الّفر

ُُ ِ زُاَ  َلَرُساهُ  اللُاِو َواللُاُو َِاْعلَاُم  ومن  نَ ذلك  وله ءعار ين املنافقني:  ََْ  اْلُمنَااِ ُقهَن قَااُلها َزْشاَه ِ َإا َجاا
ُُ ِ ُن اْلُمَناِ ِقيَ  َلَكاِإبُهَن   [1املنافقون: ]سورة  ِ ُزَ  َلَرُسهلُُو َوالُلُو َِْشَه

انَاُهْم ِبَماا َأزاَلَ  اللُاُو :  هلل  رتل ويرتال  رتد  رتال   كمابرتهوخال   القول أّن ا َوَأِن اْحُكاْم بَاياْ
 [49املائرتدة: ]سرتورة  

 .. .. مبنل ما أي،ل اهلل .. فمنبه  ذا وافهمه  اداع  ومل يقل
وذلرتك أن املشرتر  احلقاقرتُ ينرتدهر ؛ هرتو  -ومرتا أكنرهرتا  -سبق ءمهر لك فضاو  من فضائح يباد الااسرتق  ومما
اهلل ي، و ل .. وأن  علهر الشريع  مصدراع مرتن مصرتادر المشرتريب كرتذب ومويرته ، ومبعرتى ةخرتر : أن  علهرتر اهلل لاَ 

 .. وهر كاذبون به .. ملّب ون  اديون –فإيه غس  واح  –أ د املشّريني املعبودين .. ومثن كان شركاع لو  ح 
 
ه لـيس هـو   دودـهم الذي يعظمونه ويقدسونه ويرجعـون كـش شـيل  لـ  حـ     ـقرآن -2

 …بش هو  الدستور )الياسق العصري(  ،  كتاب الله تعال 

 كمرترترتاهر الرترترتذي يعممويرترته ويقدسرترترتويه وجيلويرترته وأّمويرترترته ويقدمويرترترته يلرترتى كمرترترتاب اهلل هرترترتو ة  يبارترتد الااسرترترتق العصرترتري  
لرترترترته ايمبرترترترتار وال ءقرترترترتدير وال سرترترترتلطان وال حتّرترترترتار .. وال ياخرترترترتذون منرترترترته  رترترترتني  الدسرترترتمور ا و وايانرترترترته .. أمرترترترتا القرترترترترةن فلرترترترتاَ

 - الفاسرتدة –مرتب مصرتاحل الرتبالد  ياخذون للملباَ يلى العباد ، مثالّ ما كرتان موافقرتاع  هرتوائهر وشرتهوا ر .. ةمممشرتااع 
 ا . الننت –ووا عها 
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و رترترتىت ال خيرترترتديك يلمرترترتاء الطواغارترترته مرترترتديني أن دسرترترتاءس الرترترتبالد ا سرترترتالما  الارترترتوس ال خترترترتالف ا سرترترتالس ينقرترترتل مثلارترترتك 
واد الدسرترتمور  ة الااسرترتق العصرترتري ا لمرترتدرك يرترتن يقرترتني أن دسرترتمور الرترتبالد بعرترتض أ رترتوال يلمرترتاء القرترتايون وكرترتذلك بعرترتض مرترت

ا سالما  الاوس هو يبارة ين ياسق يصري ال يعىف بمشريب اهلل كمشريب أو رتد جيرتب مثر رتا  كرتل شرتُء مثر  رتدودن 
 .. بل الّلم  ا ور وا خسة ءر ب مثر رأي وهو  مشّريهر ..

وري  هُ القوايني ا ساسا  وهُ العمل الرئا ُ ل اادة ا م  . القوايني الدسم " يقول الدكمور ساد  ربي:
وال لط  الال ءضعها يطلق يلاها ال لط  املؤس   ، وهذن القوايني هُ مصدر  اب ال لطا  ءشريعا  ، وءنفاذي  

 ، و ضائا  . وهُ سابق  يلى القوايني العادي  وأيلى منها .
برتل مثن هرترتذن ال رترتلط  ال  . ا ىامهرترتا –  ل رترتن القرتوايني العاديرترت  وهرترتُ سرترتلط  مؤس رت -ومثن يلرتى ال رترتلط  المشرتريعا  

  1"  ممها  ا هذن القوايني الدسموري رتودود الال رسرتء مطاب ءعديلها وال مثلغاءها كما ال ء مطاب أن ءشر  مثال   ال
 ن :أما ين املصادر املادي  للقايون الوضعُ ، فاقول الدكمور فؤاد يبد البا ُ   كمابه يمري  القايو 

يقصرتد باملصرترتادر املاديرت  ءلرترتك الرتال ءغرترتىف منهرتا مرترتادة القرترتايون . وهرتذن املصرترتادر ممعرتددة ممنويرترت  . فقرتد ءرترتا  مثلانرترتا  "
مرترتادة القرترتايون مرترتن  ا رترتا  ا مرترت  كمرترتا هرترتُ احلرترتال الغالبرترت  ، ومنرترتال ذلرترتك مرترتا ا مضرترتمه ظرترتروف بلرترتديا مرترتن و رترتوب حتديرترتد 

ايرترتدة القايويارترت  الرترتال يلرترتى هرترتذا احلّرترتر م رترتمقاة مرترتن  رترتمار امللّارترت  ال،رايارترت  مبرترتائال فرترتدان للشرترتخص الوا رترتد ، فمرترتادة الق
 ا رترتا  وطننرترتا ، و رترتد ء رترتممد مرترتادة القرترتايون مرترتن ال رترتوابق المارخيارترت  الرترتال مرترتر  هرترتا ا مرترت  ، أو مرترتر  هرترتا أمرترت  أ نبارترترت  
وي مى هذن النو  من املصادر باملصادر المارخيا  . و د اسممد  ايوينا املصري أغلب أ ّامه مرتن القرتايون الفري رتُ 

لقلارترتل مرترتن الشرترتريع  ا سرترتالما . ويلرترتى ذلرترتك يعمرترترب القرترتايون الفري رترتُ والشرترتريع  ا سرترتالما  مصرترتدرين ءرترتارخياني لقايوينرترتا وا
 بالن ب  مثر ا  ّاس الال اسمقاها من كل منهما .

و رترتد ي رترتممد املشرترتر  مرترتادة القرترتايون مرترتن اسرترتمقرار احملرترتاكر يلرترتى أمرترتر معرترتني . وهنرترتا يّرترتون املصرترتدر املرترتادي هرترتو القضرترتاء 
يلرترتى ذلرترتك كنرترتس    ايوينرترتا املرترتد  ا ديرترتد  ارترتع أخرترتذ بّنرترتس مرترتن ااراء الرترتال اسرترتمقر  يلاهرترتا لاكمنرترتا   ظرترتل  وا منلرترت 

 القايون القدمي .
و رترتد ي رترتممد القرترتايون   النهايرترت  مادءرترته مرترتن ةراء الفقهرترتاء ةفقهرترتاء القرترتايونا الرترتال يوردوذرترتا   مؤلفرترتا ر وهنرترتا يّرترتون 

ملصرتادر املاديرترت  وهرتُ الرتال ءغرتىف منهرتا مرتادة القرتايون ممعرتددة وممنويرترت  الفقرته هرتو املصرتدر املرتادي . ةوخال رت  هرتذا أن ا
وال ءفارترترتديا هرترترتذن املصرترترتادر   معرفرترترت  مرترترتا مثذا كايرترترته هنرترترتاك  ايرترترتدة  ايويارترترت  أس ال .  ن القايرترترتدة ال ءعمرترترترب  ايويارترترت  مثال مثذا 

 ءوافر  ا ينصر ا ل،اس الال يضفاه يلاها املصدر الرمسُ ا.
 -ويقول ين املصادر الرمسا  :

                                                 
 . اُخل دسِهري ( نِال )  1
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املقصود باملصادر الرمسا  ءلك الال ي ممد منها القايون مثل،امه وبالمايل سطوءه وسرتلطايه واملصرتدر الرمسرتُ و رتدن  "
مثذ لو ءوافر  بالن ب  لقايدة معان  ماد ا دون أن ءضفُ يلاهرتا مثل،امهرتا لو رتديا  –هو الذي ينمهُ به خلق القايون 

 أماس مادة بال رو  ولو ديا بالمايل أماس العدس .
فلمعرف  ما مثذا كان هناك  ايدة  ايويا  أس ال ، ال أق لنا أن ي مشس مثال املصادر الرمسا  أما املصرتادر املاديرت  فرتال 
ير ب مثلاها مثال أن ينبه لنا أن أ د املصادر الرمسا   د خلق لنا  ايدة مرتن  وايرتد القرتايون وءّرتون الغايرت  مرتن الر رتو  

  رد حتديد معى ءلك القايدة القايويا  .مثر املصادر املادي    هذن احلال  هُ 
-ومباد  الشريع  ا سرتالما  ومبرتاد  القرتايون الطباعرتُ-العرف-واملصادر الرمسا  لقايوينا املصري هُ :  المشريب

و وايرترتد العدالرترت . ولا رترته هرترتذن املصرترتادر يلرترتى در رترت  وا رترتدة مرترتن ا  ارترت  ، فالمشرترتريب هرترتو املصرترتدر ا ساسرترتُ ال رترتابق   
أن املصرترترتادر ا خرترترتر  ال ءعرترترتدو أن  ءّرترترتون مصرترترتادر  ايويارترترت  ا مااطارترترت  ال يلجرترترتا مثلاهرترترتا مثال مثذا سرترترتّه أ امرترترته ،    رترترتني 

 المشريب ين  ّر الن،ا  .
وال يو د ا  ما مينب من أن ءمطور القايدة القايويا  بالن ب  مثر مصدرها الرمسرتُ فقرتد ءو رتد هنرتاك  ايرتدة  ايويارت  

  مصدرها المشريب وهنالك ي رتموال ةيمورتولا العرترف مثر مصرتدر مصدرها العرف ، مث ءصس بعد ذلك  ايدة  ايويا
مرترتادي للقايرترتدة القايويارترت  بعرترتد أن كرترتان مصرترتدراع رمسارترتاع  رترتا. منرترتال ذلرترتك ة مرترتا  رترتر  يلارترته العرترترف   ظرترتل القرترتايون املرترتد  

ا 38القرتدمي مرترتن أن لقرترتب الشرترتخص يلورترتق أوالدن ا. فقرترتد ءضرترتمن المشرتريب هرترتذن القايرترتدة  ارترتع يصرترته يلاهرترتا املرترتادة ة
 وينا املد  ا ديد .من  اي

وءغاس املصدر الرمسرتُ للقايرتدة القايويارت  ال يرتؤ ر   ذا  مثل،امهرتا ومثمنرتا يرتؤ ر   در رت  هرتذا ا لرت،اس فالقايرتدة العرفارت  
الرترتال ءصرترتبح ءشرترتريعاع هرترتُ   احلرترتالمني مل،مرترت  ولّرترتن ايمقا رترتا مثر ر رترتاب المشرترتريب جيعلهرترتا مل،مرترت  مرترتن الدر رترت  ا ور ،   

 1. فا  مل،م    الدر   النايا  ني أذا كايه وهُ ير 
وهذن املصادر الرمسا  وهُ المشريب والعرف ومباد  الشريع  ومبرتاد  القرتايون الطباعرتُ مصرتادر يامرت  يلرتى ايمبرتار 
أذا ختلق القوايد القايويا  دون أن ءمقاد بدائرة لددة، ويو د مثر  ايب هذن املصرتادر العامرت  مصرتدر خرتاص برتدائرة 

لقايويا  وهُ ممعلق  با  وال الشخصا  بالن ب  للمصريني هذا املصرتدر اخلرتاص هرتو الرتدين . لدودة من العال ا  ا
 2" فالدين مصدر من مصادر القايون   يطا  لدود ، وهو يطا  ا  وال الشخصا .

 

 ويمودث الدكمور فؤاد يبد البا ُ ين المشريب فاقول : 

                                                 
عة اإلسالاية  نمصُر رسم  لها ارتقاُ نماا ِقهلاهن اا  الُرجاة الاالااة  1 عة    الشِر  إا ازوصلُ قا ُة ا  قها ُ الشِر

عة  ا َ نمصاُر رسام  لهاا ،   الشاِر جارد )اَدزْ (  لْ الُرجاة )اَولاْ( اَرقاْ اا  اإللالام ، وإلا   زِقالهاا  لاْ الِشاِر
 اصُر اادي  قط .

ة القازهن .  2  نِال ز ِر
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 "َ ، ويقصرتد بالمشرتريب بايمبرتارن مصرتدراع للقرتايون  واضررتصرتريا الرت: هو املصدر الرمسُ الغالب للقايون   ي الِشِر
:سن القوايرتد القايويارت  بواسرتط  ال رتلط  الرتال مينوهرتا الدسرتمور االخمصرتاص برتذلك . يشرتغل المشرتريب اان بالن رتب  مثر 
ل مصادر القايون مّان الصدارة ، فا غلبا  ال رتا ق  مرتن القوايرتد القايويارت  ءر رتب   مصرتدرها مثلارته مثذ  رتد ءقلرتص ظرت

املصرترتادر ا خرترتر  ويلرترتى رأسرترتها العرترترف مثر در رترت  أن أ رترتبوه أ امهرترتا بالغرترت  المفاهرترت ، وا مصرترتر دورهرترتا يلرترتى أن ء رترتد 
الرترتنقص   المشرترتريب   ا  رترترتوال القلالرترت  النرترترتادرة الرترتال سرترترتّه فاهرترتا المشرترترتريب يرترتن  ّرترترتر النرترت،ا  املعرترترتروض أمرترتاس القاضرترترتُ 

 ا .ولاَ هذا  ال مصر و دها بل أيضاع  ال كل الدول ا خر  الرا 
 -وأيوا  المشريب هُ :

 يو د   القم  المشريب الدسموري وي مى أ ااياع بالمشريب ا ساسُ. -1
ويلرترتُ المشرترتريب الدسرترتموري المشرترتريب العرترتادي أو مرترتا ي رترتمى بالمشرترتريب الرئا رترتُ . وهرترتو الرترتذي يصرترتدر مرترتن ال رترتلط   -2

 أي ءلك الال يّل مثلاها الدسمور أمر سن القوايني . –المشريعا  العادي 
 -لمشريب الفريُ : وهو الذي ءباشرن ال لط  المنفاذي  ويشمل:ا -3

 اللوائح.   -أ
 القرارا .  -ب
 . املراسار  -ج

ويىءرترتب يلرترتى ءرترتدرج هرترتذن ا يرترتوا  النال رترت    ا  ارترت  أيرترته ال يصرترتح للمشرترتريب ا د  مرءبرترت  أن خيرترتالف المشرترتريب الرترتذي 
وال ي رتو  للمشرتريب الفريرتُ أن خيرتالف المشرتريب العرتادي يعلون فال يصح أن خيالف المشرتريب العرتادي ءشرتريعا دسرتموريا ، 

 . وال المشريب الدسموري
 -ويشمل المشريب الفريُ :

وضرترترتب اللرترترتوائح الالزمرترترت  لمنفارترترتذ القرترترتوايني مبرترترتا لرترترتاَ فارترترته ءعطارترترتل  رترترتا أو ءعرترترتديل اللرترترتوائح والقرترترترارا  المفويضرترترتا  . لرترترتوائح 
املقلقرترترت  للرا رترترت  واخلطرترترترة واملضرترترترة بالصرترترتو  و رترترتوايني ا وءلرترترتك الرترترتال ءرترترتنمر سرترترتس احملرترترتال   البرترترتولاَ ة لرترترتوائح ءنمرترترتار املرترترترور

 اخل .….ا غذي  والباي  املمجولني 
 رتوايني العدالرترت  ا بالن رتب  مثر المشرترتريب  -مبرتاد  الشرترتريع  ا سرتالما    -ر  ة العرترترفرتصادر ا خرترترترتب املرتن وضرترترتا يرترتأمرت
 -يقول :

ن يبورتع   يصرتوص المشرتريب فرتإذا ويلى القاضُ مثذ ما يرض يلارته يرت،ا  معرتني حترتمر يلارته   سرتبال فضرته أة… 
لرته أن يلجرتا مثر مصرتادر  و د من بانها يصا ي ري بلفمه أو برو ه يلى احلال  املعروض  يلاه الم،س  ءطباقه وما كرتان
جيرتب يلارته  –وهنرتا فقرتع  –القايون ا خر  . أمرتا مثذا و رتد أن المشرتريب ال يمضرتمن  ّمرتا للنرت،ا  املعرتروض يلارته هنرتا 

 ن ا خر  وفق الىءاب الذي حتددن الفقرة النايا  من املادة ا ور .أن يبوع   مصادر القايو 
ريعُ ، لّنه غامض أو مبهر فال ي و  االيمقال منه مباشرة مثر املصرتادر ا خرتر  اال مااطارت  رتص ءشرتد يرتومثن و 

نرترترتا هرترترتذا حبجرترترت  الغمرترترتوض    الرترترتنص المشرترترتريعُ ، ومثمنرترترتا يمورترترتمر أوال أن يف رترترتر هرترترتذا الرترترتنص لاعرترترترف معنرترترتان ، فرترترتإذا أد  ب
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المف رترتس مثر أن الرترتنص ينطبرترتق يلرترتى النرترت،ا  بالفاظرترته أو رو رترته حترترتمر ءطباقرترته واممنرترتب االيمقرترتال مثر املصرترتادر ا خرترتر  غرترتس 
المشرترتريعا . أمرترتا مثذا أد  بنرترتا ءف رترتس الرترتنص مثر أيرترته ال أّرترتر احلالرترت  املعروضرترت  و رترتب القرترتول برترتان المشرترتريب سرترتاكه يرترتن 

 ر . ّر الن،ا  ويمومر االيمقال مثر غسن من املصاد
فهرترتو يلرترتُ المشرترتريب   املرءبرترت  وهرترتو مصرترتدر ا مارترتاطُ لرترته . مبعرترتى أيرترته جيرترتب يلرترتى القاضرترتُ أال يطبرترتق  -:  العاارفأمرترتا 

العرترف مثال مثذا افمقرترتد الرترتنص المشرترتريعُ ، فالقاضرترتُ مثذا يرترترض يلارته النرترت،ا  ل،مرترته أوال : أن يبورترتع   المشرترتريب فرترتإن و رترتد 
ان حتمر يلاه أن يطبقه واممنرتب يلارته أن يمجرتاوز المشرتريب مثر   المشريب يصا ينطبق يلى هذا الن،ا    لفمه أو  فوو 

العرف ، أما مثذا مل جيد القاضُ حلّر الن،ا  املعروض يلاه يصا   المشرتريب و رتب يلارته أن يلجرتا مثر العرترف مباشرترة 
عدالرت  مثال مثذا واممنب يلاه أن يلجا مثر املصدرين ااخرين و رتا مبرتاد  الشرتريع  ا سرتالما  و وايرتد القرتايون الطباعرتُ وال

سّه العرف بدورن ين  ّر الن،ا  . فالعرف مصرتدر ا مارتاطُ للمشرتريب وهرتو مصرتدر ا مارتاطُ لرته   املرءبرت  ا ور 
. 

عة اإلسالايةأما ين   -فاقول : اْادئ الشِر
مل يّرترتن املشرترترو  الممهارترتدي لقايوينرترتا املرترتد  يرترتذكر مبرترتاد  الشرترتريع  ا سرترتالما  بايمبارهرترتا مصرترتدرا رمسارترتا ولّرترتن كرترتان 

 عرتل  1مربها  رد مصدر اسمننائُ . و   ن  مرا ع  املشرو  الممهادي ره  بنرتاء يلرتى ا رتىا  أسرتماذيا ال رتنهورييع
مبرترتاد  الشرترتريع  ا سرترتالما  مصرترتدرا رمسارترتا لقايوينرترتا املصرترتري جيرترت  بعرترتد العرترترف و برترتل القرترتايون الطباعرترتُ وءضرترتمنه ذلرترتك 

 : الفقرة النايا  من املادة ا ور من املشرو  الال ءنص بايه
ة مثذا افمقرترتد القاضرترترتُ يصرترترتا   المشرترترتريب و ّمرترترتا   العرترترترف ، فصرترتل   النرترترت،ا  مبقمضرترترتى مبرترترتاد  الشرترترتريع  ا سرترترتالما  
ا كنر مالءم  لنصوص القايون " القايون املد " دون ءقاد مبذهب معني ، فإذا مل ءو د فبمقمضى مبرتاد  القرتايون 

 الطباعُ و وايد العدال  ا.
 -ن املصري :ويقول ين أ ر الدين   القايو 

" بقُ للدين أ رن البالغ    ايوينا املصري مثر أن  اء  ة لمد يلُ ا  أّر مصرتر، مثذ  رتىت هرتذا الو رته كايرته 
الشريع  ا سالما  ءطبق   ءنمار أمور املصرتريني ، ومرتن يهرتد ة لمرتد يلرتُ ا  برتدأ القرتايون الفري رتُ يرتدخل مصرتر ، 

نرترترتائُ ، وأخرترترتذ ءرترترتا س الشرترترتريع  ا سرترترتالما  يرترترتنّمش رويرترترتدا رويرترترتدا كلمرترترتا ال سرترترتاما فامرترترتا يمعلرترترتق منرترترته بالمجرترترتارة والقرترترتايون ا 
دخله مصر  ايدة من  وايد القايون الفري ُ وايمهى ا مرتر   يهرتد  ةمثمسايارتل ا  برتان  رتدر  المقنانرتا  املصرتري  

ّرتذا زال ا ور ةخرتذة ا غلبارت  مرتن أ ّامهرتا يرتن القرتايون الفري رتُ والقلارتل النرتادر منهرتا يرتن الشرتريع  ا سرتالما  ، وه
أ ر الشريع  ا سالما     ايوينا املصري بالن ب  مثر مرتا يمممرته المقنانرتا  الصرتادرة و مرتذاك بارتد أن هرتذن المقنانرتا  مل 
ءمناول ءنمار م ائل ا  وال الشخصا  ، ومن مث بقُ للدين فاهرتا أ رترن ومل ءغرتس ءقناناءنرتا احلالارت  يرتن الوضرتب ال رتابق 

ا مرترترتن ا مويرترترت  املديارترترت  مرترترتن ايمبرترترتار الشرترترتريع  ا سرترترتالما  مصرترترتدرا رمسارترترتا 15/2ادة ةشرترترتا ا مثذا اسرترترتمننانا مرترترتا  رترترتاء  برترترته املرترترت

                                                 
1 . َ عة اإلسالاية  إ جعلها المصُر الاالث للِشِر  واه المي قا     اقا  لو لقُ أزصف القازهن المصري الشِر
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ا مااطارترترتا للمشرترترتريب يرترترتا  بعرترترتد العرترترترف . ويلرترترتى ذلرترترتك بقرترترتُ الرترترتدين مصرترترتدرا رمسارترترتا للقرترترتايون املصرترترتري   م رترترتائل ا  رترترتوال 
ا  رترترترتوال الشخصرترترترتا  اخلا رترترترت  باملصرترترترتريني كرترترترتل خيضرترترترتب لقرترترترتايون الرترترترتدين وامللرترترترت  الرترترترتال ينممرترترترتُ مثلاهرترترترتا .ويال رترترترت  أن م رترترترتائل 

الشخصرترتا  الرترتال ختضرترتب   ءنمامهرترتا للرترتدين  رترتد ضرترتا ه دائر رترتا بعرترتد أن ءضرترتمن المشرترتريب ءنمرترتار أمرترتور كنرترتسة منهرترتا ، فقرترتد 
 رترتدر  رترتايون يرترتنمر املرترتساث، وةخرترتر يرترتنمر الو رترتا  ، و الرترتع يرترتنمر ا برترت  ، و  كرترتل هرترتذن ا مرترتور زال أ رترتر الرترتدين بايمبرترتارن 

 ." هو المشريب مصدراع رمسااع بالن ب  مثلاها ، وأ بح هذا املصدر
 

كرترترتان الرترترتدين مصرترترتدراع لّرترترتل أيرترترتوا    "   ا11ةص   رترترتاء   كمرترترتاب ة الوسرترترتاع   شرترترتر  القرترترتايون ا ،ائرترترتُ الّرترترتويال ا
 ،ائارتاع  ال لوك فاما مضى ، ومل يشذ المنمار المشريعُ يرتن ذلرتك ، فّرتان العرتدوان يلرتى املقدسرتا  الدينارت  ، معا برتاع 

سرترترت   رمرترترتاع يال رترترتق مقىفرترترته ا مثر أن  رترترتالوا   الصرترترتفو  يف رترترتها : ، كمرترترتا كرترترتان الممرترترتاهر بعرترترتدس المم رترترتك بالشرترترتعائر املقد
ءؤكد  ريرت  العبرتادة و ريرت  المعبرتس يرتن الرترأي  1948ةو اء  شري   قو  ا ي ان الال أيلنمها ا مر املمودة ياس 

ال  سرترتر  ، و رترتد أ رترتر  الرترتدول العربارترت  هرترتذن الشرترتري  ، وأيلنرترته  بو رترتا مببادئهرترتا ، وهرترتذا المطرترتور   ااراء ايمهرترتى مثر  صرترتر
معا رترت  ا رميرترت  وا رترترمني دون جتاوزهرترتا مثر  ضرترتايا أخرترتر  ءمجرترتاوز أهدافرترته ولرترتذلك فإيرترته ال يمعرترترض  يلرترتى القرترتايون ا ،ائرترتُ

للجرائر الدينا  مثال مثذا ء ببه   مث داث اضطراب   ا مرتن ، أو  ر رته مشرتاير ا كنريرت  الدينارت  ..ا مثر  ولرته : 
 ا. قااس بالشعائر الدينا .. اخلدس الرتويا  ءعا ب يلى يرتة ال ءو د يصوص  اي

 

شرترترتريعا ر وكرترترتل أمرترترتور  ارترترتا ر لرترترته ير عرترترتون كرترترتل ءومثلارترترتك اان بعرترترتض مرترترتواد دسرترترتمورهر ة الااسرترترتق العصرترترتري ا  الرترترتذي 
الدولرت  ة مرتن ملرتك أو رئرتاَ  هوريرت  أو أمرتس ا وكرتل مرتن يمرتور   سرت ئايمرتور ر ويعممويه ويقدسرتويه لدر رت  أن كرتل مرتن 

مرترتس أو رئرترتاَ  لرترتَ الرترتوزراء أو يضرترتوي   لرترتَ ا مرترت  أو الرترتوزارة فإيرترته البرترتد لرترته أن نائرترتب أنصرترتباع خبانرترتاع    ّرترتوممهر كم
وي رترترتماها حنرترترتن … و  رترترتل ذلرترترتك مسرترترتوا هرترترتذا الق رترترتر برترترتالامني الدسرترترتموري   . النرترترتنت هرترترتذادسرترترتمورهر يق رترترتر يلرترترتى ا رترترتىاس 

ريون  برترتالامني الشرترتركا  الطاغوءارترت .. فهرترتر يق رترتمون يلرترتى ا رترتىاس هرترتذا الااسرترتق .. ويعممويرترته ويقضرترتون وأّمرترتون ويشرترت
  .وفقاع حلدود الدسمور 

ا  ة  بل أن يباشر رئرتاَ ا مهوريرت  سرتلطمه الدسرتموري   79للدول  املصري  مادة ة1971 اء   دسمور سن   -
ألرترتف الامرترتني اا  أمرترتاس ها رترت  ا ل رترتني  ممعرترتني : " أ لرترتف برترتاهلل العمرترتار أ  أ رترتىس الدسرترتمور و رترتوايني ا مرترت  املصرترتري  

 وسالم  أراضاه"   وأ اف  يلى اسمقالل الوطن
ة الدسرتمور ا وهرتُ يفرتَ  ا  ة ال  رمي  وال يقوب  مثال بناءع يلى القرتايون6س ،مادة ة  1923و اء   دسمور  -

 .1971ا من دسمور  66املادة ة 
ا ة ءصدر أ ّاس احملرتاكر املخملفرت  وءنفرتذ وفرتق القرتايون ا وهرتُ يفرتَ 31س ، مادة ة 1923و اء   دسمور  -

 . 1971سمور ا من د165املادة ة 
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ا  ة القضرتاة م رتمقلون وال سرتلطان يلرتاهر    ضرتائهر لغرتس القرتايون ا 125س ، مرتادة ة 1923و اء   دسمور 
 . 1971ا من دسمور 16وهُ يفَ املادة ة 

" مارس احملاكر النمامارت  اخمصا رتا ا   القضرتاء احلقرتو ُ : ا 1فر ة ا 103املادة ة و اء   الدسمور ا رد  
أ ّاس القايون النافذة املفعول ها   اململّ  يلرتى أيرته   م رتائل ا  رتوال الشخصرتا  لل ايرتب أو    وا ،ائُ وفق

ا مور احلقو ارت  والمجاريرت  الرتال  ضرته العرتادة   العرترف الرتدويل بمطبارتق  رتايون برتالد أخرتر  بشرتاذا ينفرتذ ذلرتك القرتايون 
 …بالّافا  الال ينص يلاها القايون 

ا " ءصرترترتدر  رترترترارا  ا لرترترتَ كرترترتل  لرترترتَ مرترترتن ا ل رترترتني باكنريرترترت  أ رترترتوا  ا يضرترترتاء 2ة ا  فرترترتر 84و رترترتاء   املرترترتادة ة
 " . احلاضرين ما يدا الرئاَ مثال مثذا يص هذا الدسمور يلى خالف ذلك

 جوز مثيفاء أ د من ءادي  الضرائب والرسوس   غس ا  وال املبان    القايون ."رت" ال ي:  ا18ة و اء   املادة
" ءّفل الدول   ري  الرأي ولّل أرد  أن يعرترب حبريرت  يرتن رأيرته برتالقول والّمابرت  والمصرتوير  ا15ة و اء   املادة 

 ."  وسائر وسائل المعبس بشرق أن ال يمجاوز  دود القايون
ا   رتر ا مرتس  برتل ممارسرت   رتال ااءه : ة أ  رتر برتاهلل العمرتار أن أ رتىس 60و اء   الدسمور الّويال مرتادة ر رتر ة

ا   رترترتر 126ا   رترترتر يائرترترتب ا مرترترتس ومنرترترتل ذلرترترتك املرترترتادة ر رترترتر ة63ومنلهرترترتا مرترترتادة ة-اخل ا … لدولرترترت الدسرترترتمور و رترترتوايني ا
 . رئاَ  لَ الوزراء ووزرائه

ا  يق رترترتر أيضرترترتاء  لرترترتَ ا مرترترت   برترترتل ءرترترتويل أيمرترترتا ر : ةأ  رترترتر برترترتاهلل العمرترترتار أن أ كرترترتون  لصرترترتاع للرترترتوطن 91ومرترترتادة ة 
 اخل ا… وللمس وأن أ ىس الدسمور و وايني الدول 

 . ا أيضاع : ةال لط  القضائا  ءموالها احملاكر باسر ا مس    دود الدسمور ا3 5املادة ةو اء   
 -أي    رترتايوذر  -ا : ة مثن مل يو رتد يرتص ءشرتريعُ 2و رتاء   املرتادة ا ور مرتن القرتايون املرتد  الّرترتويال : بنرتد ة

با ّرتاس الفقرته ا سرتالمُ ا كنرتر  ّر القاضُ مبقمضى العرف . فإن مل يو د يرف ا مهد القاضُ رأيرته م رتمهدياع 
 1. اءفا اع مب وا ب البالد ومصاحلها ا

                                                 
عية اه اَصال الامي ِِحاانمهن  لياو  ا إا  شال قاازهزهم  -قاتلهم اهلل - ُِال نيف أزهم  1 جعلها القازهن وزصهصو الِشِر

ِهجُ  يو حكم للهاقعة.. تحانمها بالُرجة الاازية  لْ  رف اجِمعهم الجاال  دون قيُ و ن نان باطال .. ثم وبالُرجة ولم 
اَخيرة  ن لم ِهجاُ  ارف حّكماها رأي القاضا  الجااال الحاانم بشارع  بلايس اساِهُِا  بُحكاام الوقاو اإلساالا  .  ااز ر  

عة اإلسالم بالمرحلة اَخيارة ِل جاُون  ليهاا  ناُ  جال قاهازينهم  قاط .. واز ار نياف أزهام تعاُوا وتجااوزوا نيف جعلها شِر
ادة  ا  الكوار أن تها اق تلا  اَحكاام الشار ية الِا   الحُ    النمالة والهقاحة والمحاّدة هلل ولشر و  اشِرطها اَ إل  ِز

ُُونَ  …..ُِلجااُ  ليهااا  نااُ الحاجااة، واقااَ الااْالد واصااالحها . ولقااُ قااا  اهلل تعااالْ  اا  ِاااْ  ُدوِن اللُااوِ  ُأفٍّ َلُكااْم َوِلَمااا تَاْعُْاا
ُِ َإلِاَ  َوَااا ُأْولََِا  :  أااالهم ُهْم ِااْ  بَاْعا َوِ َإا ُدُ اها  َ  بِااْلُمْ ِاِنيَ  َوَِاُقهُلهَن آَاُنا بِالُلِو َوبِالُرُسهِ  َوَأَطْعَنا ثُُم َِاَِاَهلُْ َ رِِاّق ِااناْ

ُهْم ُاْعِرُضهَن  ِ لَْ الُلِو َوَرُسهِلِو لَِيْحُكمَ  نَاُهْم ِ َإا َ رِِّق ِاناْ ِّ َأْم   َوِ ْن َُِكْ  َلُهْم اْلَحِق َُُِْتها ِ لَْيِو ُاْمِ ِني َ  بَاياْ َأِ   قُاُلهِبِهْم َاَر
 [.50-47 ]النهر: اْرتَابُها َأْم ََِخاُ هَن َأْن َِِحيَف الُلُو َ َلْيِهْم َوَرُسهُلُو َبْل ُأْوَلََِ  ُاْم ال ُاِلُمهنَ 
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و اء   املرتادة ا ور مرتن  رتايون ا رت،اء  الّرتويال : ة ال ي عرتد الفعرتل  رميرت  ، وال جيرتوز ءو ارتب يقوبرت  مرتن أ لرته، مثال 
 1ا  -بناء يلى يص من القايون 

اع فرترترتو  مقرترترتاس النبرترترتوة ، وهرترترتُ املرترترتادة مرترترتن  رترترتايون ويضرترترتاف هنرترترتا مرترترتادة  ديرترترتدة مرترترتن  رترترتوايانهر الرترترتال جتعرترترتل للورترترتاكر مقامرترترت
ا  رترترتراءا  واحملاكمرترترتا  ا ،ائارترترت  الرترترتال ءعطرترترتُ  رترترتاكر الرترترتبالد  رترترتق   أي و رترترته أن يصرترترتدر يفرترترتواع شرترترتامالع يرترترتن  رميرترترت  أو 

 …  مناب   ّر بالرباءة رتذا العفو برتر هرت رائر معان  ويعمب
، وال مللرترتك مقرترتّرب ، وهرترتو رفرترتب احلرترتدود أو  فهرتذن املرترتادة  جتعرترتل حلرترتاكر الرترتبالد مرتن احلقرترتو  ، مرترتا مل يّرترتن لنرترتيب مرسرتل

مثلغرتاء العقوبرترتا  أيرّترتاع كايرترته بعرترتد  بو رترتا ، وهرترتر طبعرترتاع ال يفر رترتون    رترتوايانهر هرترتذن كمرترتا يرفرترته برترتني  رترتق اهلل ءعرترتار و رترتق 
 .. العباد ، بل يفو احلاكر مفمو  مثر ما ال ذاي  يندهر

رم الدسـتور  الدين الذي يحترمـه ويـدين بـه الدسـتور ، وبالتـالي كـش مـن احتـ         -3
 الديمقراطية . ( 2)  نه دين  …  نه ليس اإلسالم …يحترمه 

 دينهر لاَ هو دين اهلل بل هو الدميقراطا  الال ءعمث  ّر الشعب ولاَ  ّر اهلل .
ٍْ َ ُحْكُمااُو ِ لَااْ اللُااِو   -فرترتاهلل يرترت، و رترتل يقرترتول :  :ويقرترتول [ ، 10 الشرترتور :]سرترتورة  َوَاااا اْخَِاَلْوااُِْم ِ يااِو ِاااْ  َشااْ 

 َاااُرِدوُا ِ لَااْ اللُااِو َوالُرُسااهِ  ِ ْن ُننااُِْم تُاْ ِانُااهَن بِاللُااِو َواْليَاااْهِم اذِخااِر  ٍْ ااّر َوَأْحَسااُ   َااِ ْن تَانَاااَزْ ُِْم ِ اا  َشااْ  َإلِااَ  َخياْ
ُِْوِال    .[40يوسف: ]سورة   ِ ْن اْلُحْكُم ِ  ُ لُِلوِ   ويقول :[ ، 59الن اء: ]سورة   َت

 الااسق العصري يقول ويبادن يقولون : ودسمور يبدة
  " وا  اصُر السلَات جميعا  "…  " ِ ن اْلُحْكُم ِ  ُ لألاة " 
أي ما  اله ا م  ينه : ة راس ا فهو  راس ، وما  اله : ة  الل ا فهو  رتالل .. هرتذا مرتا ءقرتررن مرتواد دسرتاءسهر  

للنرتاس كافرت  والرتذي ال  الذي بعع اهلل به يباه لمرتداع  .. فدين الدسمور هو الدميقراطا  ولاَ دين ا سالس   النمن
َر اإِلْسالِم ِدِن ا  َاَلْ  ُِاْقََْل ِاْنُو َوُاَه ِ   اذِخَرِة ِاْ  اْلَخاِسرِِ َ  يقبل اهلل ديناع سوان ،  ال ءعار:  َِِْْغ َغياْ  َوَاْ  َِا



                                                 
ماة بّينهاا اهلل  ال وجال 1 َه هزاو لقاازهزهم ،  لايس َي جِر ة ِردون نل حكم    الكِاال والسانة ِو ،  وبهما المادة الكوِر

مااة  نااُام و ن  أي ا ِْااار أو  قهبااة  نااُام     إا زاال قااازهزهم النااِ   لااْ إلاا .. وااااا  إلاا  )الااردة(   زهااا ليسااُ جِر
مة اا دام   قازهزهم لم ِنل  ليها.ا ِْراا اهلل سْحازو جِر

  ِنْغ لمسلم ِعرف  سالاو أن ِسِغرل  طالقنا لو ة الُِ   لْ ز اام الحكام  قاُ جااْت باالنل الصاِر   ا  نِاال   2
ُُْخَم َأَخاُا ِ   ِدِِ  اْلَمِل ِ    :ربنا  ل وجل واه قهلو تعالْ    ِهسف  . قا  غير واحُ ا   [7]ِهسف:  َاا َناَن لَِي

.  كماا أن  ، راجاَ توساير الَْاري والقرطْا  وابا  نايار وغيارام ) دِا  الملا ( أي حكماو وقساائو وسالَازوأاال الِوساير 
اليههدِة دِ  والنصرازية دِ  والهنُوسية دِ  والمجهسية دِا   كامل  الُِمقراطياة دِا  وا شاِرانية دِا  والشايه ية دِا  

ا  : ، وقُ قاا  تعاالْ والعلمازية دِ  َِْْاِغ َغياْ آ  ]   َر اإِلْساالِم ِدِن اا  َالَاْ  ُِاْقَْاَل ِاْناُو َوُااَه ِ ا  اذِخاَرِة ِااْ  اْلَخاِسارِِ َ َوَااْ  َِا
 [85:   مران
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لدميقراطارت  .. وهرتو  ّرتر ا كنريرت  أي أن المشرتريب ، ومثمنا هو ةدين دميقراقا الذي ي عرّفويرته با [85ةل يمران: ]سورة  
َُ ِبُمااْ ِاِنيَ   يّرترتون مبرترتا يرترتران ويهرترتوان أكنرترتر النرترتاس ، واهلل رب النرترتاس يقرترتول : ]سرترتورة  َوَاااا َأْناَاااُر النُاااِ  َولَااْه َحَرْصاا

 ،[26ا ا ارت : ]سرتورة  َوَلِكاُ  َأْناَااَر النُااِ    َِاْعَلُماهنَ  ، ويقول سبوايه   أكنر من ةيرت    كمابرته [103يوسف: 
]سرتورة  َوَلِكاُ  َأْناَااَر النُااِ    ُِاْ ِانُاهنَ  ويقرتول: ،[61غرتافر: ]سورة  َوَلِكُ  َأْناَر الُناِ    َِْشُكُرونَ  : ويقول
ِاُ  َأْناَاااُرُاْم َوَاااا ِاُاا ْ  : ويقرترتول ،  [50الفر رترتان: ]سرترتورة   َااَُبَْ َأْناَاااُر النُاااِ  ِ  ُ ُنُوااهر ا :   ، ويقرترتول [59غرترتافر: 

 ،[ 70 املؤمنرترترتون:]سرترترتورة  َوَأْناَااااُرُاْم لِْلَحاااَق َناااارُِاهنَ :  ويقرترترتول ،[106يوسرترترتف: ]سرترترتورة  بِاللُاااِو ِ  ُ َوُااااْم ُاْشااارُِنهنَ 
ِِ :  ويقرتول ،[ 63العنّبو : ]سورة  َبْل َأْناَاُرُاْم   َِاْعِقُلهنَ :   ويقول ََْر َْ َأْناَااَر َااْ  ِ ا  ا ا َِ ُِِساِلهَ   َوِ ْن ُت

َِْخُرُصااهنَ  هرترتذا  رترتول اهلل رب النرترتاس [ . 116ا يعرترتاس: ]سرترتورة   َ ااْ  َسااِْيِل اللُااِو ِ ْن َِاُِِْعُااهَن ِ  ُ ال ُااُ  َوِ ْن ُاااْم ِ  ُ 
َِيُف اْلَخِْيرُ  و ّمه العادل   أكنرهر وهو خالقهر   .[14امللك: ]سورة   َأ  َِاْعَلُم َاْ  َخَلَق َوُاَه الُل

  ها فقال :ئباحلّر بني ا م  مبا أي،ل مثلاه و ذرن من اءبا  أهوائها وةرا واهلل  د أمر يباه 
 ََُْاْم َواْحَمْرُاْم َأْن َِاْوِِنُاهَ  َ اْ  بَاْعاِ  َااا أ َْ َأْاَها نَاُهْم ِبَما َأزَلَ  الُلُو َو  تَاُِِْ   زاَلَ  اللُاُو ِ لَْيا َ َوَأِن اْحُكْم بَاياْ
 .[49 املائدة:]سورة 

 ا.  اعاع   ا م  مصدر ال لطا ومب ذلك فالااسق العصري يقول : ة
 ا   ياسقهر  الّفري .. .. وكلم  ة اعاع  وال   كلم  ةبعض ا الال  ذر اهلل منها   ااي 

فهل يو د و ا   أشنب من هذن الو ا   ل وهل بعد هرتذن احملرتاّدة لشرتر  اهلل مرتن لرتاّدة ل وهرتل فرتو  هرتذا المعرتدي 
 لل.  د اهلل ءرتَعار شُءحلدو 
  ُُوَن ِاْ  ُدوِن الُلِو َأَ ال تَاْعِقُلهَن  .[67 ا يبااء:]سورة  ُأفٍّ َلُكْم َوِلَما تَاْعُْ
 
دستورهم )الياسق العصري( يهمش كش الضروريات التي جـالت شـريعة اإلسـالم     -4 

 لحفظها.
 

 ائم  يلى درء املفاسرتد يرتن العبرتاد و لرتب املصرتاحل  مثن من فضل اهلل ءرتَعار ومّنه ، أن  عل شريعمه سبوايه كلها
 ر .. و ّد يلماء ا سالس الضروريا  الال  اء  شريع  ا سالس لرتدرء املفاسرتد ينهرتا ب رتم  أمرتور يلاهرتا  ارتاس  ارتاة 

 الناس واسمقام  مصاحلهر ، ومثذا فقد  اخمل يماس  اا ر ويمه فاها الفوضى والف اد .. وهُ :
 ( النسب .6)  ( الما 5( العِر )4العقل )( 3( النوس )2الُِ  ) (1)

مثذا يلمه هرتذا .. فرتايلر أن دسرتمورهر ة الااسرتق العصرتري ا يعمرتل  هرتاراع ذرتاراع يلرتى هرتدس وهرتدر وهمرتك وءضرتااب 
 هذن ا مور الضروري  وغسها مما  اء  الشريع  حلفمه ودرء املفاسد ينه ..
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عرترف مثر  قرتارة وءفاهرت  المشرتريب الرتذي أّرتر برته يبارتد ومثلاك ا دل  يلى ذلك من  وايانهر النمنرت  يف رتها  رتىت ءم
 الااسق :

    
حم  الشر  وأالو . -أ سِخف بملة الِهحيُ ِو  ِاسقهم العصري   ِقيم ا ِْارا  لُِ  اإلسالم ِو

 

ديرترتن ا سرترتالس أو ة المو ارترتد ا مرترتن أهرترتر الضرترترورا  الرترتال  رترتاء  الشرترتريع  للموافمرترت  يلاهرترتا ودرء املفاسرترتد ينهرترتا ، 
 يع   الموذير من الشرك بايوايه املخملف  أكنر من أن يم ب  ا هذا املقاس الضاق .. واايا  وا  اد

ة  ريرت  االيمقرتاد مطلقرت  ا  فرتال برتاس أما مو ف  وايني يباد الااسق من هذن الضرورة اخلطسة .. فااسرتقهر يقرتول 
ايارترترترتاع أو شرترترترتاويااع.. فهرترترترتذن  ريرترترترت    ياسرترترترتقهر أن يرءرترترترتد امل رترترترتلر يرترترترتن دينرترترترته فاصرترترترتبح يهوديرترترترتاع أو يصرترترترترايااع أو و نارترترترتاع أو يلم

  شخصا  يّفلها  ايوذر الننت ، والوا ب البائَ أكرب شاهد يلى ذلك ..
ولاَ ماف  ال كنس من الّفرة ال،ياد   املم مني بامساء مثسرتالما  ممرتن يطعنرتون    رتوافمهر لارتل ذرتار بشرترائب 

عرتا بهر يلرتى هرتذا ..ل  أس أن   يصرتوص القرتايون ا سالس وي مه،هون باوامر اهلل ويواهاه .. فهل هناك يص  ايو  ي
اللعرترترتني مرترترتا أمرترترتاهر ويّفرترترتل  ريرترترتا ر وأرترترترس دمرترترتاءهر ويعصرترترتمها برترترتل يبرترترتاح دس مرترترتن اسرترترتمولها ..ل  مث ألرترترتاَ  رترترتا ب 

 مالا  الضخم  .. ويبارك أيما ر للرتالقايون هو الذي مينوهر الىاخاص ويدير  وافمهر بالعطايا ال
ا سرترتالس    رترتوايانهر .. فقرترتوايانهر هرترتدس لرترتدين ا سرترتالس وملرترت  المو ارترتد فهرترتُ ألغرترته  فرتالقوس ال يقامرترتون ايمبرترتاراع لرترتدين

 رترترتد الرترترتردة ، وفمورترترته بمشرترترتريعا ا أبرترترتواب الّفرترترتر يلرترترتى مصرترترتراياها فلرترترتو  ّلبرترترته  رترترتوايانهر كلهرترترتا مرترترتن أو رترترتا مثر ةخرهرترترتا ملرترترتا 
يرتن ديرتن ا سرتالس  اداالرءرتدو د  مادة وا دة أو يصف مادة أو سطراع أو كلم  حترس أو منب أو  ىت ءقول بّراهرت  

 فملك يندهر  ري  ، ولا ه مرمي  مطلقاع .… أو ءنص يلى يقوب  ولو ه،يل  لذلك 
فقرترترترتوايانهر با ضرترترترتاف  مثر  ايمهرترترترتا للمرءرترترترتدين فهرترترترتُ ءرترترترتوايل الشرترترترترك واملشرترترترتركني يلرترترترتى اخرترترترتمالف  رترترترتورهر ، وحتمرترترترتُ  

لرتاَ هرتذا للاهرتود والنصرتار  و  رتب ، برتل معمقدا ر الباطل  وءباح  ر ا هر ها ، وبالمايل الديوة مثلاها ويشرترها . و 
لّرترترتل ملرترترت  وحنلرترترت  خبانرترترت  . فهرترترتر أىمرترترتون وأمرترترتون  ارترترتب أديرترترتان الّفرترترتر والشرترترترك والو نارترترت  وكرترترتل امللرترترتل اخلبانرترترت  الرترترتال ء ضرترترتاد 
المو ارترترترتد وءنافارترترترته وحتاربرترترترته ، وأمرترترترتون طقوسرترترترتها الشرترترترتركا  ويرترترترتدافعون يرترترترتن كمبهرترترترتا ويقائرترترترتدها الّفريرترترترت  .. وي رترترترتاوون أهرترترترتل 

وا  راس .. ويفمورتون برتاب الرتردة يلرتى مصرتراياه .. برتل ويعرتا بون كرتل مرتن  رتاول مثغال رته ودرء ا سالس باهل ا و ان 
 الناس ينه ..

و  الو ه يف ه فإن  وايانهر  رب يلى املرتؤمنني املو رتدين الّرتافرين هرتر وباولارتائهر وبطرتواغامهر العصرتري  هرتذن 
 .. 

للشرترك والو نارت  ، وأّ   رتذن القرتوايني أن ءقرتر ديرتوة  ل هرتدس  ركايرته وأيرتٍد بنرتاءةوَ عْ فهُ  رب يلى المو اد احلق وم  
 احلق أو ءرضى بمو اد ينقضها ويبطلها ويبغض أولااءها ويعاديهر ..
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يعرتر  رتد ءرضرتى يرتن ءو ارتد أيرتور أيرترج ي رترتّه يرتن باطلهرتا وال يمعرترض  رتا وال لعبارتدها وال يعمربهرتا طاغوءرتاع جيرترتب 
ارترتد النرترتا ص املبمرترتور مثال مثبلرترتاَ وشرترتااطني ا رترتن وا  جرترتار الّفرترتر برترته أ رترتالع ، فمرترتا الطرترتاغو  ينرترتد أ رترتواب ذلرترتك المو 

ال ختشرترترترترتاهر احلّومرترترترترتا  وال ءمعرترترترترترض  -خصو رترترترترتاع   بالديرترترترترتا هرترترترترتذن  -وا  رترترترترتناس والقبرترترترترتور و  رترترترترتب ، فمنرترترترترتل هرترترترترتؤالء 
 لمو ادهر هذا .. ومن هنا يا  اخللل   موازين الوالء والرباء وءنورف الطريق ..

 
مة والمجراي  . اْ وتهِه ّ ِاسقهم العصري  يو اسيعة للنوه  والُا -ل  ا  شُن الجِر
  
يصرترتمه الشرترتريع  ا سرترتالما  دس امل رترتلر فرترتال أرترتل دمرترته مثالّ برترتامور لرترتدودة منصرترتوص يلاهرترتا   الّمرترتاب وال رترتّن ..  

َُى ثَاالٍ  الاُايَاُب الُلازِا  وَ ومن ذلك ما روان البخاري وم لر وغس ا :  الانُاْوُس )  َِِحِل َدُم اْاِرٍئ ُاْسِلٍم ِ  ُ بِِ ْحا
ِِنِو اْلُمَواِرُق لِْلَجَماَ ة ُِ  (. ِ بِالنُاْوِس  َوالُِاِرُ  ِل

 

: هو املم،وج مثذا زيا ، وساا  فاما بعد بارتان هرتذا وذكرتر  رتوايانهر الرتال ءشرتجب يلرتى ال،يرتا والرتديارة  والايب اللاز 
 … وءقول : ال يقمل والفوا ش ، وأن شريع  اهلل ءرتَعار ءامر بقمل الناب مثذا ز  و وايانهر حتماه

: هرترتو املرءرترتد ، و رترتد ءقرترتدس برترتاذر فمورترتوا برترتاب الرترتردة يلرترتى مصرترتراياه و رسرترتوا ذلرترتك و رترتون بقرترتوايانهر  والِااار  لُِنااو
الّافرة ، وال ختفى  ال بالد امل لمني الاوس يلى كل بصس فإن أيوا  الردة وأشّا ا املخملفرت    ظرتل هرتذن القرتوايني 

بىك شعائر ا سالس وءعطالها كلااع أو بايمشار يوا ض ة ال مث لرتَه مث الّ اهللا املخملفرت  النمن   د مل  كل مّان .. سواء 
والطعن   الدين وأوامرن وغس ذلك مما هو مشمهر ومعرتروف .. وال يلقرتى ذلرتك كلرته مرتن هرتذن القرتوايني  االسمه،اءمن 

 ويبادها مثالّ احلماي  واحلراس  والماياد ..
ر فقد  به الدلال يلرتى  ملرته مرتن ال رتن   يرته كرتافر .. وهرتذا غرتس مو رتود    رتوايني ويلموق بقمل املرءد  مل ال ا 

الااسرترترتق العصرترترتري طبعرترترتاع  ن ال رترترتور أ رترترتبح فنرترترتاع مرترترتن الفنرترترتون العصرترترتري  .. ويلمورترترتق برترترتذلك ا ف رترترتاد   ا رض و طرترترتب 
برت  .. وهرتذا برتالطبب ال ا من سورة املائدة الال ء مى بوي  احلرا33  ةرتالطريق وشق يصا امل لمني وأمناله كما   ااي

ءعرفرترترته  رترترتوايني يبارترترتد الااسرترترتق مثالّ مثذا كرترترتان   سرترترتبال  ايرترترت  يروشرترترتهر وأمرترترتن كروشرترترتهر ، فوان رترترتذ خترترترترج وءنطلرترترتق فمرترترتاو  
سديمهر من كل منافق يلار الل ان يديديون هذن ااي  لاصبغوا  رترائر الطغرتاة    رتق كرتل مرتن خرترج يلرتى  رتوايانهر 

مرتن أءقرتى أهرتل ا رض وأ رتلوهر .. فإيرته ي  رتمى مرو رته يلرتى كفريرتا   الباطل   رتبغ  شرتريا  ولرتو كرتان ذلرتك اخلرتارج
يبارترتد الااسرترتق مف رترتداع   ا رض باغارترتاع خار ارترتاع مثر غرترتس ذلرترتك مرترتن ألقرترتاهر الرترتال جيمرترُّوذرترتا دومرترتاع وينعمرترتون هرترتا أهرترتل الرترتدين 

و ارترترتا ر  والصرترترتال  ، أمرترترتا مرترترتن خرترترترج يلرترترتى الرترترتدين وأخر رترترته مرترترتن وا رترترتب احلّرترترتر واحلارترترتاة وأف رترترتد يقائرترترتد النرترترتاس وشرترترتريعمهر
وأ ّرتامهر وأمرترتوا ر وأيراضرترتهر بقوايانرترته الفاسرترتدة .. فرترتإن هرترتذن اايرترت  ال ءمناولرترته أبرترتداع ينرترتد يلمرترتاء ال رترتوء هرترتؤالء ، وكرترتذا 
 وايانهر ال شان  ا بذلك ؛ وال ءعا ب يلاه ،  ذا كما  دمنا مقصورة يلى معا رت  كرتل مرتا يشرتمهون مثالّ ا رترائر   
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و  ا ي ان الال أيلنمها ا مرتر املمورتدة وهرتُ سرتاد ر املبّجلرت  فّارتف أارتدون  ق الدين .. وهذا ما  ررءه شري   ق
 ين  رارا ا لل.

 وكذلك النفَ بالنفَ   شر  اهلل .. أي  مل امل لر يمداع .
َلْ    كما    وله ءعار : ِِاَل َوَاْ  قُ   و وله ءعار :[ ، 178البقرة: ]سورة  ُنَِِب َ َلْيُكْم اْلِقَصاُص ِ   اْلَقِاْ

ُْ َجَعْلَنا ِلَهلَِيِو ُسْلََاز ا   .[33ا سراء: ]سورة   َاْ ُلها ا  َاَق
 1فقاءل النفَ امل لم  يقمل   شر  اهلل .

أمرترتا   شرترتر  يبارترتد الااسرترتق فرترتا مر  ملرترتف ، والقرترتوس ينرترتدهر اسرترتمدراكا  كنرترتسة يلرترتى اهلل ، ءرتَعرترتار اهلل يمرترتا يفىيرترترته 
 الماملون يلواع كبساع ، ومن ذلك: 

الشاب البالغ العا ل   شرتر  اهلل مثذا  مرتل يقمرتل ، لّرتن   شرتر  الااسرتق العصرتري فإيرته ال يقمرتل  ، مرتا داس مل يرتمر ف
    رتمالس كمرتا    رتديعففُ شريع  ا سالس أاسب ا ي ان مبجرد بلوغه سن اال .النامن  يشرة من يمرن ولو باياس 

ََ اْلَقلَااُم َ ااْ  َثالثَااٍة  . أمرترتا   شرترتريع  يبارترتد الااسرترتق العصرترتري فرترتال ي قمرترتل 2ا  َِْ  َحُِااْ َِْحااَِِلمَ الُصاا)  فرترتذكر مرترتنهر () رُِ اا
القاءرترتل ومثن كرترتان بالغرترتاع راشرترتداع يرترتا الع  رترتىت يرترتمر النامنرترت  يشرترترة وهرترتذا  رترتوين مرترتن شرترتان دمرترتاء النرترتاس وفرترتمح لبرترتاب ا رميرترت  

 والقمل يند الشباب الذين مسوهر ة أ دا اع ا. 
 شرتاءوا مرتىت،لاكمهر أن ي مبدلوا يقوب  ا يرتداس بال رتجن املؤ رته أيضرتاع وبا ضاف  مثر ذلك فإن لعباد الااسق و 

ة جيوز للموّم  مثذا رأ  أن املرتمهر  رتدير بالرأفرت  برتالنمر مثر المرتروف الرتال ارءّرتب فاهرتا ا رميرت   . فقوايانهر ءقول :
أو املؤ رترته الرترتذي ال  عقوبرترت  احلرترتبَ املؤبرترتدب، أو برترتالنمر مثر ماضرترتاه أو أخال رترته أو سرترتنه ، أن ء رترتمبدل يقوبرترت  ا يرترتداس 

 ءقل مدءه ين يشر سنوا ا..
 وكذلك املرأة مثذا ارءّبه  رمي   مل وكايه  امالع مث وضعه طفلها  ااع فإذا ال ءقمل   شريهر أبداع .. 

ومعلوس   شر  اهلل ءرتَعار أن املرأة مثذا ارءّبه ما يو رتب القمرتل وكايرته  رتامالع ال ءعفرتى مرتن القمرتل برتل ء قمرتل بعرتد 
  .ا   بطنها وءرضعه وءفطمه كما    ديع الغامدي  الال زيه و له من ال،ياأن ءضب م

 فاهلل ي، و ل يو ب  ملها .. ويباد الااسق يو بون و ف ءنفاذ ا يداس فايمر مثر الو ا   واحملادة ..
فهرتُ ءرتنص يلرتى بل مثن من  وايانهر ما يماح لّنس من ا رمني ا رب والفرار من يقوب  ا يداس ب رتهول   رتداع  -

أيرترته : ة مثذا كايرترته ا رميرترت  معا برترتاع يلاهرترتا برترتاحلبَ مرترتدة ء،يرترتد يلرترتى سرترتبب سرترتنوا  أو بعقوبرترت  أشرترتد مرترتن ذلرترتك واشرترتىك   
ارءّاها أكنرتر مرتن شرتخص وا رتد . وكرتان الموقارتق    ا رت  مثر أدلرت  كافارت  ضرتدهر أو ضرتد بعضرتهر فللموّمرت  أن 

ممهمرترتاع بارءّاهرترتا يلرترتى شرترترق أن يرترتديل مبعلومرترتا  ءّفرترتُ  مرترتنح يفرترتواع  ي شرترتخص يمرترتن أن لرترته يال رترت  با رميرترت  ولرترتو كرترتان

                                                 
اما    العمُ أاا    الخَُ  ويو الُِة  لْ تواصيلها    الخَُ المَلق والخَُ شْو العمُ واحل إل  نِاب الوقاو و   1

 . نما اه اعلهم ا  السنة… ِقاد والُ بهلُا
 . اا اإلاام أحمُ وأبه داود والنسائ  واب  ااجة وغيرام واه صحي رو  2
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للقبض يلى املمهمني ااخرين وأن يقدس كل ما لديه من أدل  ء ايد   مثدايمهر ويعمرب املمهر   هرتذن احلالرت  شرتاهداع 
بمنفارتذ  ، ولّن ال ألف الامني . وجيوز أن يبقى لبوسرتاع يلرتى ذمرت  القضرتا  ويصرتبح العفرتو يافرتذاع مل،مرتاع مثذا  رتاس املرتمهر

هذن الشروق حب ن يا  وسرتايد احملّمرت    الموقارتق م رتايدة  ديرت  ويصرتدر احلّرتر بعرتدس  برتول الرتديو  ضرتدن بنرتاء 
 …يلى العفو ا

فهرتذا القرتايون ميّرتن أي  رترس شرتارك    مرتل ا بريرتاء أن ينجرتو مرتن يقوبرت  ا يرتداس أو املؤبرتد برتان يبرتادر وي رتار    
زها  أروا  ا برياء واالسمخفاف ها..   ظل  اي  هرتذن املرتادة مرتن وهذا فمح باب يمار   …المبلاغ ين شركائه

 … ايوذر الننت
 أليسُ اما شر ة غال..؟؟ 

    … ي ورب   زها العْث والسوااة والوهضْ
لرترتاَ ذلرترتك و  رترتب برترتل مللّهرترتر أو رئا رترتهر أو أمرترتسهر أن ي رترتقع احلّرترتر مامرترتاع ويرترتامر برترتالعفو الشرترتامل يرترتن القاءرترتل 

 ملرترته يرترتن سرترتبق ا  رترترار والى رترتد فّرترتل  ّرترتر با يرترتداس ال جيرترتوز ءنفارترتذن مثالّ بعرترتد مصرترتاد    رترتاكر   رترتمالع يمرترتداع ومثن كرترتان
 …البالد ةامللك أو الرئاَ أو ا مس ا يلاه ، وله  ق مث رار احلّر أو ختفافه أو العفو

 أليس اما قمة    العْث بُرواح النا  وحقهقهم وداائهم ؟.. 
ّب رسرتول اهلل وأّ  هذا امللك وهذا الرئاَ وهذا ا  الرتذي  رتال لرته النرتيب  مس وأمنا ر من يعل أسام  بن زيد   

ُُوِد اللُاوِ ؟ (:  ٍُّ ِااْ  ُحا َُ ِ   َح َاا أَ )وَ  : مثر  ولرته ) َأَتْشَو َُ ُُ َِا ُْ َلَقََْعا ٍُ َساَرَق َُ ُاَحُما ِْاُم اللُاِو لَاْه َأُن  َاِطَماَة بِْنا
)1  . 

الشرترتريع  ا سرترترتالما  ءنق رترتر مثر   رترتمني : يقوبرترترتا   ديرترت  ، ويقوبرترترتا  والبرترتد أن يشرترتس هنرترترتا مثر أن العقوبرترتا    
ال ملرتك وال رئرتاَ وال أمرتس وال غرتسن  - صاص . فاحلد مثذا  به    ق مثي ان فلاَ لّائن من كان أن يشفب فاه 

وكرترترترتذلك    - يرترترته  رترترترتق مرترترتن  قرترترترتو  اهلل ءعرترترتار أمرترترترتر اهلل ءعرترترترتار برترترته لصرترترترتال  العبرترترتاد وءطهرترترترتسهر   الرترترتدياا وااخرترترترترة  -
لقصرتاص لرتاَ   رترتد أن يعفرتو يرترتن القاءرتل مثال أولارترتاء املقمرتول و رترتدهر  يرته  قهرترتر الرتذي ذكرترترن اهلل ءعرتار   كمابرترته .. ا

هرتذا   شرتريع  اهلل ءعرتار ، أمرتا   شرترتريع  يبارتد الااسرتق فرتا مر كمرتا رأيرترته ، اسرتمخفاف ويبرتع برتالنفَ الرتال  رترترس اهلل 
أمرترتا  رترتني يّرترتون   القضرترتا  م اسرترتاع لعروشرترتهر وسااسرترتا ر فرترتإن .. و رترتوايانهر   هرترتذا ا رترتال ءمبرترتدل وءمغرترتس ءبعرترتاع للهرترتو  

 ا مر خيملف، وال جيوز أبداع ءبديل القوايني املمعلق  بذلك .
وهّرترترتذا ءرترترتر  أن  رترترتوايانهر هرترترتذن لا رترترته مثالّ يبنرترترتاع واسرترترتمهماراع واسرترترتمخفافاع بنفرترترتوس امل رترترتلمني ودمرترترتائهر ، و  الو رترترته 

 املرءدين كما ءقدس يقلبوذا باهوائهر وشهوا ر كافما شاهوا .يف ه هُ  اي  لدماء ويفوس ا رمني واملشركني و 
 

                                                 
 رواا الْخاري واسلم وغيراما     ائشة رض  اهلل  نها . 1
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سِخف بالعقه  .  ج _ ِاسقهم العصري ِسِهِر ِو
 

 العقل أَْيضاع من الضروريا  الال  اء  الشريع  حلفمها لذا فقد  رس اهلل كل شراب م ّر .  
 :  ال ءعار 
  َََْز ُم رِْجّس ِااْ  َ َماِل الُشاْيََاِن  َااْجَِِنُْهُا َلَعُلُكاْم َِا َأِِاَها اُلِمَِ  آَاُنها ِ زَُما اْلَخْمُر و اْلَمْيِسُر َواََزَصاُل َوا

َْ ِ ا  اْلَخْماِر َواْلَمْيِسار   تُاْوِلُحهنَ  اَوَة َواْلَْاْغَساا َُ اَنُكْم اْلَعا ََ بَاياْ ُُ الُشاْيََاُن َأْن ُِهِقا ُُُنْم َ ا  ِإْناِر  ِ ِ زَُماا ُِرِِا  َوَُِصا
ُِْم ُانَِاُههَن   َوَ  ْ الُلِو   .[91-90املائدة: ]سورة  الُصالِة  َاَهْل َأزْا
 

احلرترترتد يلرترتى شرترترتارب اخلمرترترتر درءاع للمف رترترتدة يرترتن العقرترترتل ، وكرترترتان شرترتارها يضرترترترب با ريرترترتد والنعرترترتال  وأو رترتب النرترترتيب  
 زيادة   ال، ر والمنفس ينها ..

ملرترتن شرترتاء مرترتىت شرترتاء ولّرترتن الشرترترق الو ارترتد  أمرترتا   شرترتر  يبارترتد الااسرترتق فرترتاخلمر لا رترته لرمرترت  وال مرترتايب مرترتن ءعاطاهرترتا
يندهر فقع أال يّون ذلك   مّان ياس ، و ىت من ءعاطاها   مّان ياس ولو شهد يلاه ألرتف مثي رتان فرتإن ديرتن 

 ياسقهر ال يو ب يلاه  داع وال ضرباع ، ومثمنا يقوب  ه،يل  ءافه  ء رتهوِّن من شان هذن الّبسة وءشّجب يلاها ..
ر القرترترتوس واسرترترتمخفافهر بعقرترترتول البشرترترتر الرترترتال  علمهرترترتا الشرترترتريع  مرترترتن الضرترترتروريا  الرترترتال جيرترترتب وهرترترتذا يرترترتدلك يلرترترتى اسرترترتمهما

  فمها و ايمها .
 فاحلمد هلل يلى يعم  ا سالس ويعم  العقل الال  رس منها أ واب هذن المشريعا  املمهافم  ال ا ط  .

 
عْث باَ راِ . -د  ِاسقهم العصري ِِال ب ِو

 

  اء  الشريع  حلفمها و ايمها، فنهى سبوايه ين كل ما ميرتَ يرترض امل رتلر العرض أَْيضاع من الضرورا  الال
 من أذ  .

َو  تَاْلماُلوا  :  و ولرته يرت، و رتل[ ، 12احلجرترا : ]سرتورة   َو  َِاْغَِْب بَاْعُسُكْم بَاْعس ا من ذلك  وله ءعار : 
  .[11احلجرا : ]سورة   َأزُوَسُكْم َو  تَاَنابَاُلوا بِاََْلَقالِ 

   ذلك كنسة ..  اديع النيب  وأ 
و  رترتل ذلرترتك  رترتّرس اهلل القرترتذف و علرترته مرترتن املوبقرترتا  وأو رترتب سرترتبوايه يلرترتى مرترتن رمرترتى م رترتلماع بفريرترت   رترتّد القرترتذف 

ُُوُاْم ثََماازِيَ    رتال ءعرتار : اايني  لرتدة ،  َْ  َاْجِلا ا َُ َُْربَاَعاِة ُشاَه ُْتُها ِب ة  َوالُاِمَِ  َِاْرُااهَن اْلُمْحَصاَناِت ثُاُم لَاْم َِا َُ َجْلا
ا َوُأْوَلََِ  ُاْم اْلَواِسُقهنَ   ُ ُِ َإلِاَ  َوَأْصاَلُحها  َاِ ُن اللُاَو َغُواهّر    َو  تَاْقَْاُلها َلُهْم َشَهاَدة  َأَب ِ  ُ اُلِمَِ  تَاابُها ِااْ  بَاْعا

 . [5-4النور: ]سورة  رَِحيّم 
 يقر البان  يلى  و  ما  ال ،  ال   أ ّاس :فمو ب شريع  اهلل ءرتَعار يلى القاذف طبقاع  ذن ااي  مثذا مل 
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 أ دها : أن جيلد اايني  لدة . 
 والنا  : أن ءرد شهادءه أبداع . 

 والنالع : أن ءنمفُ يدالمه فاصس فاسقاع .
واملغفرترة   اايرترت  لرترتاَ املقصرترتود هرترتا مثسرتقاق احلرترتد يرترتن القرترتاذف مثذا ءرترتاب ومثمنرتا ءعرترتمث ذهرترتاب الف رترتق و برترتول الشرترتهادة 

 خالف بني العلماء ، أما احلد فال ي قع .منه ، يلى 
زْاَيا َواذِخاَرةِ  ِ ُن اُلِمِ َ  :  ق القاذف  و ال ءرتَعار   ُِ  َِاْرُاهَن اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِ الِت اْلُمْ ِاَناِت لُِعُنها ِ ا  الا

 . هذا   دين اهلل ءعار .[ 23النور: ]سورة    َ ِ يمّ  َ َمالّ  َوَلُهمْ 
 يباد الااسق ، فإن ا مر  ملف  ذر ال يرَتْعَمدُّون أ الع با ّاس الشرتريع  ال  رةذرتا وال سرتّن  يباهرتا أما   دين 

، ال   القرترتذف وال   غرترتسن ، لرترتذا فرترتإن يقوبرترت  القرترتذف ينرترتدهر  رترتد ال ءمعرترتد  ال رترتجن شرترتهراع وا رترتداع أو الغرامرترت  املالارترت  
..  لقرترتاذف ارتايني  لرترتدة ، ورّد شرتهادءه ومثسرترتقاق يدالمرترتهاملضرتوّ   ،  فرترتاهلل يرت، و رترتل يرتامر   شرترتريع  ا سرترتالس ملرتد ا

 .. .. ال جن أو الغرام  فقع ، هذا مثذا مل أّموا بو ف المنفاذ ويباد الااسق يقولون : ال
فااسرترترترتقهر العصرترترترتري  لرترترترتاَ مثالّ  ايرترترترت  لّرترترترتل سرترترترتا ع و صرترترترتاي  لّرترترترتل  قرترترترتس وديرترترترتوث وخ رترترترتاَ ، وهرترترترتدر  يرترترترتراض 

 اسمخفاف ها ..امل لمني واملؤمنني الصاد ني الطاهرين ، و 
ووا ب  ممعا ر النّد من أكرب ا دل  يلى ما يقول .. فرتإن  رتور الرتدياة املخلصرتني مرتن املرتؤمنني ءشرتون ويطعرتن  

فاهرتا لارتل ذرترتار . فمرتارة يمهرتروذر   منالارترتا ر الفرتا رة بصرتور معمرترتوهني يال قرتون الن رتاء   كرترتل مّرتان ال هرتّر  رترتر مثالّ 
فمهر النمن  بصور ةكاريّاءسي  ا خ ا   مب كؤوس اخلمرتر والن رتاء . هرتذا فرو هر .. وءارة يصورون ذلك    وا

 َفرترترتر   والرترترتال ايمرترترتديا يلرترترتى مسايهرترترتا
.. كو رترترتفهر بالر عارترترت  وا مرترترتود  غرترتس مثلصرترترتا  الرترترتمهر وكالهرترترتا يلرترترتى الرترترتدياة با ملرترترت  وامل

 … وباذر خوارج وكفرة ومف دون   ا رض ويمالء وغس ذلك 
ارترتاء واملرسرترتلني فمصرترتفه كنرترتس مرترتن كمرترتب و رترتال  أولارترتائهر مرترتن النصرترتار  الغرترترباني برترتل  رترتد بلرترتغ الطعرترتن مثر خرترتا  ا يب

وغسهر بايه ة زير ي اء ا وغس ذلك ممرتا مل يقلرته  رتىت مشرتركو  رتريش ، وال أرترك هرتذا ينرتد يبارتد الااسرتق ممرتن يرتديون 
أول رتك الّفرترة الفجرترة  ا سالس وا ميان ساكنا .. برتل يلرتى العّرتَ مامرتاع فرتدالئل الرتوالء والرتود والصرتدا   والمعرتاون مرتب

 أكنر من أن حتصى .. 
   

حم  الربا واللصهصية . -اا ُنل أاها  النا  بالْاطل ِو  ِاسقهم العصري ِهُر الحقهق ِو
 
ة املرترتال ا مرترتن الضرترترورا  الرترتال أمرترتر اهلل ءرتَعرترتار   شرترتريع  ا سرترتالس حبفمهرترتا .. فمنرترتب اهلل سرترتبوايه أخرترتذن بغرترتس  رترتق  

 شريُ . 
ٍِ ِااْنُكمْ َِا َأِاِ   ال ءعار: َنُكْم بِاْلَْاِطِل ِ  ُ َأْن َتُكاهَن ِتَجاارَة  َ اْ  تَااَرا ُُْنُلها َأْاَهاَلُكْم بَاياْ  َها اُلِمَِ  آَاُنها   َت

 . [29الن اء: ]سورة 
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و رتّرس وأبطرترتل سرتبوايه   رترتل  فرت  املرترتال كنرترتساع مرتن البارترتو  الفاسرتدة كمرترتا  رترتّرس الربرتا وال رترتر   وأو رتب يلرترتى ال رترتار  
 وهو  طب الاد . د ال ر   

ْ  ِبَما َنَسَْا َزَكا   ِاْ  الُلوِ  ال ءعار :   َِاُهَما َجَلا ُِ ِْ  . [38املائدة: ]سورة  َوالُساِرُق َوالُسارَِقُة  َاْقََُعها َأ
 …ؤد  للفقراء  رتباع يرتاع وا رتوال ا غنااء  قاع الزمرتايه   أمرتو عل سبو

 .. وباب أكل أموال الناس بالباطل مفمو  يلى مصراياه :أما   دين يباد الااسق فا مر  ملف  
سواء باكل  قو  الفقراء الال فرضها اهلل  ر   أمرتوال ا غنارتاء وذلرتك بمعطرتالهر لفريضرت  ال،كرتاة ، و علهرتا  - 1

 ري  شخصا  . مما سهل يلاهر ويلى أولاائهر من ا غنااء أكرتل ءلرتك احلقرتو  برتال ر ارتب أو يمارتب .. و  املقابرتل 
ديَ املاليرترتني برترتل امللارترتارا  الرترتال ياكلوذرترتا وخيمل رترتوذا مرترتن خرترتسا  امل رترتلمني   بنرترتوك الغرترترب الربويرترت  .. لا رترتمنمرها ءّرترت

أولااههر من الاهود والنصار    ءعمس بالدهر وختريب بالد امل رتلمني .. ومعلرتوس أن ءعطارتل هرتذن الفريضرت  العمامرت  
 ..د وفاة النيب للمرءدين بع ، كان سبباع رئا اا    مال أيب بّر 

وسواء معل الغرام  يقوب   ايويا  معموالع ها    ملف ا اال  والقرتوايني ، وهرتذا يمّرترر كنرتساع    رتوايانهر  - 2
وايمرترتر يلرترتى سرترتبال املنرترتال ال احلصرترتر  رترتوايانهر ا ،ائارترت  لمجرترتد الغالبارترت  العممرترتى مرترتن موادهرترتا حتّرترتر بال رترتجن وبالغرامرترت  أو 

  .وهذا من أكل أموال الناس بالباطل والشكبإ د  هاءني العقوبمني .. 
ُْ :  وشرترتريع  اهلل ءرتَعرترتار  رترتد  علرترته للمرترتال  رمرترت  فقرترتال رسرترتول اهلل   ََ َحااُق اْاااِرٍئ ُاْسااِلٍم بَِيِمينِااِو  َاَقاا )َاااِ  اقْاَََِاا

  1َأْوَجَب الُلُو َلُو الُناَر َوَحُرَم َ َلْيِو اْلَجُنَة َوِ ْن َناَن َقِساياْ ا ِاْ  َأرَاٍ  (
 واايا  وا  اديع   هذا كنسة .. هذا   شريع  اهلل العادل  الصاد  ..

أمرترتا   شرترتر  يبارترتد الااسرترتق فالغرامرترت  يقوبرترت  مرترتن العقوبرترتا  الرئا رترت  ا امرترت  الرترتال ءّرترتاد ءّرترتون مالزمرترت  لّرترتل يرترتص مرترتن  
  كمرترتا    رترتايون أو يلرترتى  رترتورة  الفرترتا 2 يصرترتوص  رترتوايانهر .. سرترتواء يلرترتى  رترتورة غرامرترت  كمرترتا    رترتوايني ا رترت،اء وغسهرترتا

                                                 
 . رواا اإلاام أحمُ واسلم والنسائ  وغيرام    أب  أاااة الحارث  1
أن أاار ااما المخالواات والغراااات ِجب أن ِِنْو القارئ خاصة  إا نان ام  ِحسنهن ال   بالَهاغيُ وأوليائهم  لاْ   2

ة  ر ية بل ا   قهبة ا  العقهبات الرئيسة  نُام ِللااهن الشاخل  ِر المالية ليس اهقه ا  نُ  ْيُ الياسق  لْ أاهر تعِل
ِ   اااادة  وزصااها : )  64بااُ عها و   أخاامت بااالقهة  . و لياا  ااااا  انهااا ، جاااْ  اا  قااازهن ) العقهبااات اَصاالية ( الكااِه

، و  ِجاهز أن  الغرااة ا   للام المحكهم  ليو بان ُِ َ للُولة المْلغ المي تحُدا المحكمة طْقا لنل القازهنالعقهبة ب
اق الِنويام الجْاري  لاْ االاو  الاخ  ( …تقل  لْ  شر روبيات. و إا لم ُِ َ المحكهم  ليو اْلاغ الغراااة حصال  ا  طِر

أقااه  اااما لكاا    …  ا والساارقة وشاارل الخماار والقاامف وغياارا وااا   قهبااة اِعلقااة بالغالْيااة الع مااْ ااا  جاارائمهم ناللزاا
بهجهد بع  اَقاها  الوقهياة المرجهحاة  ا  بعا  المامااب تجيال  -ِحِج احِج ا  سُزة الياسق أ ن  اَئمة المسلي  

ر بُخم الما     بع  اَ ماا  الِا  لايس  يهاا حاُ شار    ر بُخام الماا   ا  أااهر  ر ياة غيار انصاهص… الِعِل   االِعِل
 …    ليها بحُ شر   ِخِلف تمااا    تعَيل حُود اهلل تعالْ المنصهصة وتنحيِها واسُِْالها بالغرااة المالية أو غيراا
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املرور أو   لوائح البلدي  و وايانها أو يلى  ورة مّوس وضرترائب كمرتا   القرتايون المجرتاري وغرتسن ، وءمعرتدد الصرتور 
 1.. والم ماا  والنماج  وا دة ، وهُ أكل أموال الناس بالباطل

و  املو رترتدين وأيطوهرترتا كرترتذلك أبرترتواب املرترتساث والديرترت  وحنوهرترتا ، فعبارترتد الااسرترتق  رترتد أكلرترتوا بقرترتوايانهر هرترتذن  قرترت  - 3
  ربرتائهر مرترتن املرءرتدين وال،ياد رترت  واملال رترتدة ، فقرتد ءقرترتدس أن  رتوايانهر ال ءقرترتار وزيرترتاع لرتدين ا سرترتالس وملرت  المو ارترتد ، فرترتال 
يقوبرترت  فاهرترتا للمرءرترتد ، فرترتالردة وال،يد رترت  وا حلرترتاد  ريرترت  شخصرترتا    دسرترتمورهر وال فرترتر  ينرترتدهر   احلقرترتو  والوا برترتا  

امل رترتلر املو رترتد واملشرترترك امللورترتد وال يرترتؤ ر ينرترتدهر   املرترتساث أو احلقرترتو  املالارترت  ا خرترتر   ب رترتبب الرترتدين ، ال فرترتر  برترتني 
كالديرترت  أو غسهرترتا كرترتون ا ي رترتان شرترتاويااع أو بعنارترتاع أو زيرترتديقاع أو ملورترتداع  أو يلمايارترتاع أو مرترتن يبارترتد الااسرترتق أو ممبعرترتاع أو 

وال  رترتىت   ءلرتك الرترتال  -ن فلرترتاَ    رتوايانهر موالارتاع لغرتس ذلرترتك مرتن ملرترتل الّفرتر ومذاهبرترته املنمشرترة بّنرترة   هرترتذا ال،مرتا
لرتاَ فاهرتا مرتا أرتول برتني هرتذا املرءرتد وبرتني مرتساث أبارته  -ي،يمون موافقمها للشريع  مما ي مويه ة ا  رتوال الشخصرتا ا 

 …امل رتلر برتل يعطرتى مرتن  قرتو  املو رترتدين ويعرتان يلرتى أكرتل أمرتوال الور رترت  امل رتلمني   ظرتل  ايرت   رتوايانهر الّرترتافرة 
… ويبارترتد الااسرترتق ال يقامرترتون وزيرترتاع لّرترتالس اهلل وال لّرترتالس رسرترتوله  2)   َِااِرُ  اْلَكاااِ ُر اْلُمْسااِلَم (ل: يقرترتو  فرترتالنيب 

 …ويقولون : ال فر  بني الناس   احلقو  والوا با  ب بب الدين
  ُُوَن ِاْ  ُدوِن الُلِو َأَ ال تَاْعِقُلهَن  ُأفٍّ َلُكْم َوِلَما تَاْعُْ
باوضرتح أبوابرته وأشرتنعها ، فإيرته مشرترو   رتائ،  رتالل مبرتا    شرتريع  يبارتد الااسرتق برتل وكرتذلك الربرتا الصرتريح  - 4

 .. وا باع الزماع   بعض املواضب وا  وال - اءلهر اهلل  - د  علون 
ا  ارتع  علرتوا الربرتا الرتذي  رمرته رب ال رتماوا  وا رض  المجاريرت  االلم،امرتا ايمر يلى سرتبال املنرتال   برتاب ة 

 ن  قو  الدائن .ولقه ،  علون  قاع م
 اء   ياسقهر : ة للدائن احلق   ا مضاء فائدة من القرض المجاري ما مل يمفق يلرتى غرتس ذلرتك ومثذا مل يعرتني  

 ا  .[ 7]سعر الفائدة   العقد، كايه الفائدة امل موق  هُ الفائدة القايويا  
 ورا  المجاريرت   ارتع يرتددوا ا يمرتال وأمناله كنس   الااسق العصري. كعملارتا  البنرتوك واحل رتاب المجرتاري وا 

 المجاري  املبا     شريع  ياسقهر فجعلوا يلى رأس هذن ا يمال و  مقدممها : 
 .  معامال  البنوك .. هّذا مطلقاع 

 فمعامال  البنوك ءصر  ءصرأاع مواز المعامل بالربا والدول  و وايانها و ّوممها وشرطمها حتماها ..
                                                 

مااة أناال  ، وقااُ جاااْ  اا  النْاا   : ااا  الساارائب وأااالهااا نقااهازي  الجمااار   نااُام المكااه  - 1 اااا ِااُ   لااْ أن جِر
مااة اللزااا أو  لااْ ة لللزااا وإلاا   اا  اوهااهم قهلااو  أاااها  النااا  بااالمكس أشااُ ااا  جِر  اا  الماارأة   أقاال اَحااها  اساااِو

ُْ تَاْهبَة  َلْه تَابَاَها َصاِحُب َاْكٍس َلُغِوَر َلُو  ُْ تَاَب رواا اإلااام أحماُ واسالم وغيراماا، …( الغااُِة الِ  رجمُ    اللزا: )وَلَق
ناال إلا  تع يمااا  لحراااة اااا  … ثالثاي  ززيااة  اا  الرباا أن درااام ربااا أشاُ ااا  سااِة و  وسايُت  أِسااا  ااا  قاه  رسااه  اهلل 

عة  ْيُ الياسق .  المسلم المي تهُرا شِر

 اِوق  ليو. 2
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ََ َوَحاُرَم الَربَاا :احلق ويقولفاهلل ي، و ل يقضُ ب و رتابر برتن يبرتد اهلل  ،[ 275البقرترة: ]سرتورة  َوَأَحُل اللُاُو اْلَْاْيا
ويبارتد الااسرتق  ، 1ةك رتَل الرِّبرَتا َوم ؤْك لرته  وََكاء برته  َوَشرتاه َدْيه  َو رتاَل ه رتْر َسرتَواء ا رضُ اهلل ينرته  رتال :  ة َلَعرتَن َرس رتول  الل رته  

ا مثذا مل يمفرتق الطرفرتان   العقرتد يلرتى غرتسن   7ة  ربا  ق للدائن ا والربرتا القرتايو  مرتا كرتان بن رتب ، ةال يقولون : ال
. 

 و 2جوزا رتلم  ةيرترترترترتون وال ي رترترتموون كرترترترتدمرترترترتجاهرون بمولارترترتل الربرترترتا وي مخرتري    رترترتوايانهر يرترترترتق العصرترترترتاد الااسرترترترتويبرترترت
َوَحاُرَم :   ءرتَعرتار يقرتول   لّرتر ءن،يلرتهةللدائن احلق   ا مضاء فائدة من القرترض المجرتاريا بّرتل و ا رت  مرتب أن اهلل

 فإذا مل ءّن هذن لادة هلل ولدينه فما هُ احملادة مثذن يا سدي  الااسق ل الَربَا 
مثذرترتا واهلل احملاربرترت  هلل ولرسرترتوله ولشرترتريه  رترترا   ، ولّرترتن أكنرترتر النرترتاس يرترتائمون غرترتافلون .. ومرترتا  رترتر  مبارترته مثيرترتالس ..  

 –بعرترتد أن  رترترس الربرترتا وأمرترتر يبرترتادن بااليمهرترتاء يرترتن المعامرترتل برترته مثن كرترتايوا مرترتؤمنني  قرترتا  –رة و رترتد  رترتال ءرتَعرترتار   سرترتورة البقرترت
َُْإزُها ِبَحْرٍل ِاْ  الُلِو َوَرُسهِلِو  :   ال  .[279البقرة: ]سورة   َِ ْن َلْم تَاْوَعُلها َ 
فمرتن كرتان مقامرتاع  : ةورو  ابن  رير الطربي من طريق املنى بإسناد   ن ، ين ابرتن يبرتاس   هرتذن اايرت   رتال  

 ا. يلى الربا ال ين،  ينه فوق يلى مثماس امل لمني أن ي ممابه فإن ي،  ومثال ضرب ينقه
ا وال معلهرتر الربرتا  ّقرتاع للرتدائن ، برتل  رتاهروا معلرته وا برتاع الزمرتاع    جيرتوز ومل يّمف يباد الااسق بو ا    رتو ر ة

ا شرترتاهها   برترتا ُ  رتوايني الرترتدول العربارترت  ، ءقرترتول املرترتادة : ا مرترتن القرتايون الّرترتويال ومرترت110كمرترتا   املرترتادة ة  …شرتريهر 
ةمثذا كان لل االلم،اس المجاري مبلغاع من النقود وكان معلوس املقرتدار و رته يشرتوء االلمرت،اس ، وءرتاخر املرتدين   الوفرتاء برته  

 ا.أن يدفب للدائن يلى سبال المعويض ين الماخس فوائد  ايويا   درها سبع    املائ  3كان مل،ماع 
بمورترترمي اهلل ءبرترتارك  يعب رتون... وال  %7  مماخر بالوفرترتاء ربرتاع  رترتدرنرتمدين الرترتفعبارتد الااسرترتق ي ل،مرتون ويو برترتون يلرتى الرترت

اّر َلُكاْم ِ ْن ُنْناُِْم تَاْعَلُماهَن  وءعار له وال بقوله سبوايه : ُقها َخياْ ُُ َوِ ْن َناَن ُإو ُ ْسَرٍة  َاَنِ َرّة ِ لَاْ َاْيَساَرٍة َوَأْن َتَصا
  [280البقرة: رة ]سو  

َى   ون بقول النيب   ّْ ُِ ِاْ  ِسٍُِة َوَثالثِيَ  زَزْاَية  (:  وال َي   4) ِدْرَاّم رِبا َُُِْنُلُو الُرُجُل َوُاَه َِاْعَلُم َأَش

                                                 
 رواا اإلاام أحمُ واسلم وغيراما . 1
( ااا  القااازهن الِجااااري 111ماا    الحصاار  اا  اجااااارتهم و  الزهاام بهااما المحاااّدة ، المااادة )اواز اار  لااْ سااْيل الاا 2

ِ  بنُ ) ُ السعر  لْ اَسعار المعلنة ا  الْن  : ) ِجهز للع (1الكِه اقُِ  أن ِِوقا  لْ سعر آخر للوائُة  لْ أن   ِِل
ر المالية   الخ ( …المرنلي والِ  ِقهم بِحُُِاا اجلس  دارة الْن  بعُ اها قة وِز

ة لاُى الْناه  ِجاهز احِساال  ائاُة  لا297ْونما المادة ) الوهائاُ أثنااْ  ( جاْ    الْنُ الااز  : )    الحسابات الجاِر
 ااالها ناير    قهازي  الْالد العربية .  أ(. و  الخ… بقاْ الحسال اوِهحا  

اه اا أار بو الشارع  لْ وجو  : ) الهاجب الشر    نُ اَصهليي  المسلمي  ِعرف نما    نِب أصه  الوقو بقهلهم  3
 (  ِنْو . اإلللام

 . رواا اإلاام أحمُ والَْراز   4
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 . 1...( الربا ثالثة وسْعهن بابا  أِسراا اال أن ِنك  الُرُجُل أاو ):  أو  وله  

رغر كالس اهلل ءرتَعار هذا فارته ورغرتر ءوّيرتدن سرتبوايه ملرتن أ رتّر يلارته برتاحلرب ورغرتر حترتذير بل جيعلون من الربا احملرس 
منه وءعمامه من خطورءه.. جيعله هؤالء ال فهاء املال دة  قاع ووا باع  ايويارتاع الزمرتاع .. أي أذرتر مل يّمفرتوا  النيب 

. برتل  علرتوا احلرتراس وا برتاع الزمرتاع يلرتى العبرترتاد   لرتاد ر هلل ودينرته بمولارتل وجترتوي، ومثبا رت  مرتا  ّرمرته سرترتبوايه و  رتب .
.. 

  ُُوَن ِاْ  ُدوِن الُلِو َأَ ال تَاْعِقُلهَن  .ُأفٍّ َلُكْم َوِلَما تَاْعُْ
 
 وكذلك ا مر بالن ب  لل ر   يند لصوص الااسق ..   - 5

االع   بعرتض ا  رتوال فإن يقوب  ال ر   يندهر ال جن مدداع ممفاوء   د ء،يد يلى ال نمني والرتنالث أو أكنرتر  لرت
املذكورة ضمن هذن املواد مب الغرام  املالا  أو بإ رتد  العقرتوبمني .. وذلرتك يعرتمث أن يقوبرت  ال رتر   ينرتد يبارتد الااسرتق 

 هذا هو ءشريب يباد الااسق    رمي  ال ر  .. .2ءّون   كنس من ا  وال  رد غرام  مالا  ه،يل  ءافه  
والمقدمي يندهر ملا يص يلاه دسمورهر ةالااسق  االيمبارلعاملني   كمابه ، مثمنا وال ايمبار يندهر مبا شريه رب ا

 العصري ا .
الُساااِرقُ  -:فرترتاهلل يرترت، و رترتل يرترتامر   لّرترتر كمابرترته ويقرترتول    ْ  ِبَمااا َنَسااَْا  ََ َِاُهَما َجااَلا ُِ   َوالُسااارَِقُة  َاااْقََُعها َأِْاا

 .[38املائدة: ]سورة  َزَكا   ِاْ  الُلِو َوالُلُو َ لِِّل َحِكيّم 
 ، ال يو د ينديا يّال وال  طب .. ويباد الااسق يقولون : ال
َِاُهَما  اهلل ءباركرترته أمسرترتاهن يقرترتول : ُِ ، وهرترتر يقولرترتون : ال  طرترتب ، ومثمنرترتا سرترتجن أو غرامرترت  فقرترتع ..    َاااْقََُعها َأِْاا

ا ءمنا ص ءبعرتاع حلجرتر الواسرتط  وهرتو  ورمبا ءّون يقوب  ال جن ال ءمعد  ا شهر القلال  فقع ، وكذلك الغرام  فإذ
 وم،اج القاضُ  ن موادهر ءنص دوماع يلى ةال جن مدة ال ء،يرتد يلرتى كرتذا أو بالغرامرت  الرتال ال ء،يرتد يلرتى كرتذا وكرتذا

                                                 
 .    اسُِرنو رواا الحانم  1
وقُ إنروا    ااهادام اا  اَااهر الِا  تاُ   لاْ أزهام ِعناهن السارقة المارادة شار ا  والِا  جعال اهلل  يهاا حاُ القَاَ..    2

)  إا وقعُ السرقة ليال  ( أو )  إا وقعُ السرقة    اكان اساهر   : )  إا وقعُ السرقة    اكان اسكهن ( أو نقهلهم
السارقة أو وسايلة الخاروج بالمساروقات اا  نسار الساهر الخاارج  أو تساهرا أو اساِعما   ونازُ وسيلة الاُخه   رتكاال

اق اقِحاام غر اة بكسار بابهاا أو تساهرا..(  لاْ غيار إلا  اماا ِاُ   لاْ أن اارادام  ا  ااما  اواتي  اصَنعة( أو )   طِر
عات الْاطلة اه السرقة المقصهدة شار ا    ا خاِال  أو زحاها اماا ِ خام ولايس   … لياو حارز وبالِاال    حاُ  ياوالِشِر

ْْقااْ لعلماااْ الحكهاااة اااُخل ِلْسااهن  يااو  لااْ الساامج والجهااا  ..  ِنْااو و  تكاا  ااا   و زمااا إنرزااا اااما وبيناااا لكاا    زُا
 الغا لي  .
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ون  رترتا ولّنهرترتا ءقرترتل وءمنرترتا ص وءمضرترتاءل مثر مرترتا يشرترتمهون .. وهرترتذا هرترتو ها الرترتذي  رترتدّ ..ا فهرترتُ دائمرترتاع ال ء،يرترتد يرترتن  رترتدّ 
 .. وضعوها  ني وضعوها لابقى  ر فاها دوماع وأبداع  ال للماليب والعبع ..  ال  وايانهر ا الما 

 برترتل حبرترتد  وهّرترتذا ، فقرترتد أسرترتقطوا وألغرترتوا با ّرترتامهر ومرترتوادهر هرترتذن  رترتداع مرترتن  رترتدود اهلل ءرتَعرترتار كمرترتا  رترتد فعلرترتوا مرترتن
مّايرترته وبرترتدالع  القرترتذف وشرترترب اخلمرترتر والرترتردة و رترتدود القصرترتاص وغسهرترتا ، يطلرترتون ويبرترتذون وألقرترتون وراءهرترتر ظهريرترتاع و علرترتوا

كرتل خبارتع ولرتص مرتار  يلرتى  رمرتا  امل رتلمني .. و رتون يلارته ال رتر   وأكرتل أمرتوال ه  ينه يقوبا  ه،يل   قرتسة جترترِّ 
 الناس بالباطل ..

وال جيرترتوز بعرترتد  برترتو  احلرترتد بالبانرترت  يلارترته أو برترتا  رار ءرترتاخسن ، ال حبرترتبَ  يقرترتول ا مرترتاس ابرترتن ءامارترت  ر رترته اهلل ءعرترتار : ة
 2.وغسها ، فإن مث ام  احلد من العبادة ..ا اهرت  1 غسن ، بل ءقطب يدن   ا و ا  املعمم  وال مال يفمد  به وال

 
حم  الوجار والعاارات. –ع   ِاسقهم العصري ِوِ  أبهال اللزا  لْ اصرا يها ِو

 

 والن ب أَْيضاع كما  دمنا من ا مور الضروري  الال  اء  الشريع  حلفمها..
 ة يلى الن اء يند املفار   بطال  أو مو   فاظاع يلى ا ي اب .فاو ب اهلل ءرتَعار العدّ  

َوالُاِمَِ   و رتال يرت، و رتل : [، 228البقرترة: ]سرتورة  َواْلُمََُلَقاُت َِاَِاَرُبْصاَ  بَُِزُوِساِهُ  َثالثَاَة قُااُروٍْ   ال ءعرتار :
ا َِاَِاَرُبْصَ  بَُِزُوسِ   [ . 234البقرة: ]سورة  ِهُ  َأْربَاَعَة َأْشُهٍر َوَ ْشر ا ُِاَِاَه ُاْهَن ِاْنُكْم َوََِمُروَن َأْزَواج 

َْ َساااِْيال   : و رترترترس اهلل يرترترت، و رترترتل ال،يرترترتا فقرترترتال   [32ا سرترترتراء: ]سرترترتورة  َو  تَاْقَربُاااها الَلزَاااْ ِ زُاااُو َنااااَن  َاِحَشاااة  َوَساااا
ُُوا ُناا  وأو رترتب فارترته احلرترتد الرترتراد  فقرترتال سرترتبوايه : ُُْخااْمُنْم الُلازِيَااُة َوالُلازِاا   َاْجِلاا ٍة َو  َت َُ ُهَمااا ِاائَااَة َجْلاا ٍُ ِاناْ ُل َواِحاا

ُْ َ َمابَاُهَما طَائَِوةّ  النرتور: ]سرتورة  ِاْ  اْلُماْ ِاِني َ  ِبِهَما رَْأَ ّة ِ   ِدِِ  الُلِو ِ ْن ُننُِْم تُاْ ِاُنهَن بِالُلِو َواْليَاْهِم اذِخِر َوْلَيْشَه
2. ] 

  َِِحِل َدُم اْااِرٍئ ُاْساِلٍم  )ن فوّدن القمل كما ءقدس   احلديع الصرتواح : هذا بالن ب  لغس احملصن أما احملص 
َُى َثالٍ  الاُاَيُب الُلاِز  ..(  ِ  ُ بِِ ْح

  رترتال : ة أَءرتى َر  رتل  َرس رتوَل الل رترته   ويقمرتل ر رتاع كمرتا   احلرتديع الرترتذي روان البخرتاري وم رتلر يرتن أيب هريرترة   
د  فرتَ  رترتا َوه رتَو    اْلَمْ رتج  . فرترتَاْيَرَض َيْنرته  َ رتىت  َرد َد َيَلْارترته  أَْربرَتَب َمرتر اٍ  فرتَلم  َشرته َد َيلرترتى نرترتاَدان  فرتَقرتاَل : يرَتا َرس رترتوَل الل رته  مث  ِّ َزيرَتْارته 

 ُّ ه  أَْربََب َشَهاَداٍ  َدَيان  الن يب  "  رتاَل : يرَتَعرتْر ،  َُ ؟"  َاَهاْل َأْحَصانْ "  َاَل : ال ،  َاَل :  "َأِبَ  ُجُنهّن ؟فرتَقاَل :  يرَتْف  
  ُّ  ا. " اْإَاُْها بِِو  َاْرُجُمهُا" :  فرتَقاَل الن يب 

                                                 
، أااا  ا  دِا   ، و  ِعَل حُ ا  حُود اإلسالم بسْب  يُ ا  اَ ياد أو غيرا، ااما  ناُ المسالمي  ناَشهر الحرم   1

 ،  هم قُ  َلها الحُود نلها جملة وتوصيال    اَ ياد و   غير اَ ياد . الياسق  اَار اخِلف  ْيُ
 .28/329اجمهع الوِاوى   2
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لرته و رتود    رتوايانهر وال  هذا  ّر شريع  اهلل الطاهرة الطاب  أما يند يباد الااسرتق فهرتذا ر عارت  وو شرتا  ولرتاَ
وءشرتجب يلرترتى ال،يرترتا … والرترتديارة ايمبرتار .. برترتل شرتريوا   ذلرترتك  رتوايني س رترت  ءضرتّاب ا ي رترتاب وءفرتمح أبرترتواب الفجرتور 

وء رترترترتهل لل،يرترترترتا والفجرترترترتور  -احملصرترترترتن وغرترترترتس احملصرترترترتن -فقرترترترتوايانهر  ءفرترترترتمح أبرترترترتواب ال،يرترترترتا والفجرترترترتور فملغرترترترتُ  رترترترتد ال،يرترترترتا … 
والبغاء بعقوبرتا  سرتا ط  و رتوايني مر عرت  حتمرتُ الفجرتار والعرتاهرا  وء رتهل جترتارة ر ارتق ا يرتراض والفرتروج  واالغمصاب

املمنلرترتني واملمرترتنال  العرترتاهرين مرترتنهر والعرترتاهرا  ملمارسرترت  فجرترتورهر والرترتديوة مثلارترته وءفرترتمح ا رترتال لل رترتا طني وال رترتا طا  و 
بوسائل شىت .. برتل وي رتخر يبارتد الااسرتق  رتر   رتل ذلرتك أ هرت،ة مثيالمهرتر مرتن  رتواف  ومثذايرت  وءلفرتاز وغرتسن.. وال 

 ا   !! أو الفن !!  رمي    ذلك وال يقاب ما داس الفجور  د  در : ةيلى حنو يعىف به العلر 
وكذا ضالل وزور ما مسون بقايون ا  داث الرتذي فرتمح للشرتباب دون النامنرت  يشرترة ولرتو باسرتبو  أبرتواب و رتاال  
ا رمي  وسهلها يلى اخمالف ألواذا من سر   و مل وزيا ولواط  وخطف واغمصرتاب وغرتسن ، كرتل ذلرتك   ظرتل  ايرت  

  ايوذر هذا و ويناءه ال ا ط .
 ومثلاك ا دل  يلى ذلك :

ا ة كرترتل مرترتن وا رترتب امرترترأة بلغرترته احلاديرترت  والعشرترترين برضرترتاها، ومل 194  رترتايون ا رترت،اء الّرترتويال املرترتادة ر رترتر ة رترتاء   -
ءّرترتن لرمرترتاع منرترته ، وضرترتبع مملب رترتاع با رميرترت  ، يعا رترتب برترتاحلبَ مرترتدة ال ءمجرترتاوز  رترتالث سرترتنوا  وال ءقرترتل يرترتن سرترتم  أشرترتهر 

 .1ا وأّر بالعقوب  يف ها يلى املرأة الال رضاه هذا الفعل
 ّرتر يبارتد الااسرتق   زيرتا غرتس احملصرتن ال  لرتد وال غرتسن ومثمنرتا سرتم  أشرتهر مرتن ال رتجن أو أكنرتر بقلارتل ، هذا هرتو 

ولّرترتن لرترتن ء،يرترتد    رترتال مرترتن ا  رترتوال يرترتن الرترتنالث سرترتنوا  .. هرترتذا مثذا مل ءمرترتدخل مرترتواد المخفارترتف والمهرترتوين ا خرترتر   
ممرترتا ي رترتهل … مرترتن  رترتاكر الرترتبالد كمو رترتف المنفارترتذ أو  فرترت  الموقارترتق أو  ضرترتاء  لنرترتُ املرترتدة أو العفرترتو الشرترتامل الصرترتادر

 ويهون الطريق  ذن ا رمي  يلى كل وغد زيار .. 
وءامرترتل  رترتو ر ة ضرترتبع مملب رترتاع با رميرترت  ا هّرترتذا دون ءفصرترتال أو بارترتان، أو ضرترتابع لّافارترت  الملرترتبَ أو يرترتدد الشرترتهود 

 ري اع به..أو غسن .. فانبه يندهر ال،يا طبقاع لعموس هذا القايون وغسن بشهادة فاسق أو فاسقني  ذفا ب
ومثمنرترترتا يرترترتذكر هرترترتذن المفريعرترترتا  لارترترت،داد امل رترترتلر بصرترترتسة بقرترترتوايانهر املهلهلرترترت  الرترترتال ال ضرترترتابع  رترترتا وال مارترترت،ان .. وأيرترترتن هرترترتذن 
الّناسرترترتا  وال،برترترتاال  مرترترتن شرترترتريع  اللطارترترتف اخلبرترترتس الصرترترتاد     ا خبرترترتار العادلرترترت    ا  ّرترترتاس الرترترتال  ارترترتد   رترترتد ال،يرترترتا 

 و االيىاف ا ازس ، أو احلمل .بإ د   الث : البان  وهُ أربع  شهود يدول ، أ
أمرترتا زيرترتا احملصرترتن   ديرترتن يبارترتد الااسرترتق ، فإيرترته ال خيملرترتف كنرترتساع يرترتن زيرترتا غرترتس احملصرترتن ، فهرترتر ال يعىفرترتون   ديرترتنهر  -

 بالر ر وال يعرفويه..
                                                 

المحصا  نماا جااْ  ا  قاازهن الجالاْ ، أااا  ا  غيار  ِجُر الِنْيو  لْ أن  ْيُ الياسق   َِلقاهن نلماة اللزاا     لاْ ززاا 1
ِسمهزو )اهاقعاة( نماا  ا  ااما الماادة ، وقاُ جعلهااا  ا  قاازهزهم تحاُ  ناهان )المهاقعاة المحص   ال ِعِْروزو ززا ، بل  

( ا  قاازهن الجالاْ ) اا  الجارائم 5وا   ليسُ جناِة  نُام بل اجرد جنحة ، َن الجن  نما    المادة ) الجنسية..(
 . ( العقهبِي  الِ  ِعاقب  ليها بالحْس اُة   تجاوز ثال  سنهات والغرااة ، أو ب حُى ااتي 



 الياسق العصري 
 

50 

ا من القايون الّويال ومناال ا   با ُ الدول العربا : ة كرتل شرتخص ممرت،وج ر رتالع كرتان أو 195 اء   املادة ة
مرترترأة اءصرترتل  ن رترتااع بغرترتس زو رترته ، وهرترتو راض برترتذلك ، وضرترتبع مملب رترتاع با رميرترت  يعا رترتب برترتاحلبَ مرترتدة ال جترترتاوز  رترتَ ا

 . ا سنوا  وبغرام  ال جتاوز     ةالف روبا  أو بإ د  هاءني العقوبمني
برت  وءامل  و ر ةال جترتاوز  رتَ سرتنوا ا فإيرته يعرتمث أن العقوبرت   رتد ءّرتون أ رتل بّنرتس مرتن ذلرتك  رتىت ء رتاوي يقو 

الرترت،ا  غرترتس احملصرترتن أو ءقرترتل ينهرترتا ، خا رترت  وأذرترتر   غرترتس احملصرترتن  رترتد  رترتّدوا أخرترتف يقوبرترت  ب رترتم  أشرترتهر ، أمرترتا هنرترتا فلرترتر 
 يقادوا  ّداع  أد  ..

صن فقرتد ءّرتون العقوبرت  بل مثن  و ر ةأو بإ د  هاءني العقوبمنيا جيعل ز  احملصن أهون بّنس من ز  غس احمل
 …هنا غرام  ءافهرت  مل يضرتعوا  رتا    رتايوذر هرتذا  رتّداع أد  ، فارتدفب الفرتا ر دريهمرتا  لانطلرتق مرترة  ايارت  مثر فجرتورن

 .. ط  و و ا وشطارة احملامُ وما مثر ذلكساوبالطبب فإن ذلك كله ير ب مثر هو  القاضُ والو 
د يبارترتد الااسرترتق أ قرترتر وأءفرترته مرترتن ذلرترتك بّنرترتس .. ففرترتُ الااسرترتق وجيرترتب أن يعلرترتر امل رترتلر أن ا يرترتراض وا ي رترتاب ينرترت

 العصري ء قع العقوب  ماماع ين ال،ا  ةأو ال،ايا ا احملصن بشرق ءنازل ال،وج الديوث ورضان واسممرار ال،و ا . 
  رميرت  ا من القرتايون الّرتويال ومناال رتا   برتا ُ الرتدول العربارت  ءقرتول: ة جيرتوز للرت،وج ا رتمث يلارته  197فاملادة ة 

ال،يا أن مينب مث ام  الديو  ا ،ائا  يلى ال،وج ال،ا  ، ر الع كرتان أو امرترأة ، ويلرتى شرتريّه   ال،يرتا ، بشرترق أن يقبرتل 
املعاشرترة ال،و ارت  كمرتا كايرته ، و رترتذا الرت،وج أن يو رتف ءنفارتذ احلّرتر النهرترتائُ ، برضرتائه باسرتممرار احلارتاة ال،و ارترت  ، ومثذا 

ر ء رترتر أ ّرترتاس رتف احلّرترتر النهرترتائُ لرترترتلرترتديو  ا ،ائارترت  أو أو رترتف سرترتس ا  رترتراءا  أو أو رترتمنرترتب الرترت،وج ا رترتمث يلارترته مث امرترت  ا
ا. أي أذرترتر يعطّلرترتون يقرترتوبمهر ا ،يلرترت  املمقدمرترت  الرترتذكر ل رترتواد يرترتني الرترت،وج الرترتديوث ، وكارترتف ال يعطلوذرترتا 195مادة ةرتالرترت

 …و د يطّلوا  دود الشريع   بلها
لرترتى مصرترترتراياه ، ولقرترترتد اسرترترتمغلها أهرترترتل الفجرترترتور اسرترترتمغالالع  رترترتذراع فهرترتذن املرترترتادة فرترترتمح لبرترترتاب الديا رترترت  والرترترتديارة والفجرترترتور ي

حبارتع يرتا  الوا رتد مرتنهر برتاربب يرتاهرا   -وال شك بان   مقدممهر كنساع من يبارتد القرتايون  -يمناسب مب  ذار ا 
ر يفرترتمح  رترتن بامرترتاع للرترتديارة رتما  ،  رترترتمرترتن الشرترتر  أو مرترتن الغرترترب يلرترتى أذرترتن زو رترتا  لرترته ، وي رترتمخرج  رترتن يقرترتود زواج رسرترت

لفجور، يفمك بشرتباب ا مرت  وي  رتّهل  رتر سرتبل الغرتُ ء رتهاالع ، لارتدمر بقايرتا مثميرتاذر وأخال هرتر ولرتدفعهر مثر  هرتنر وا
دفعاع ، ومثذا ما برت ّلغ ينه أو  بض يلاه فإن  صنه احلصني ودريرته املمرتني و امارته اخلرتؤون هرتو وياهراءرته وفّجرتارن ، هرتذن 

ءرترتنص يلرترتى أيرترته ال ديرترتو   ،ائارترت    هرترتذن احلالرترت  برترتل ءو رترتف  ارترتب  املرترتادة النمنرترت  اخلبانرترت  مرترتن ديرترتن يبارترتد الااسرترتق ، فإذرترتا
مث رتراءا   رترتايوذر ويو رترتف ءنفارترتذ أي  ّرترتر مرترتن أ ّرترتامهر ا ،يلرت  ذائارترتاع ، مبجرترترد رضرترتا ذلرترتك ةالقرترتّوادا باسرترتممرار  ااءرترته 

 ال،و ا  سواء احلقاقا  أو امل،يف  ، وهو راٍض بالطبب منذ البداي  و ىت النهاي  . 
غاور يلر الاقني أن شريع  يباد الااسرتق ال ءقرتار لليرتراض وال للي رتاب وزيرتاع ، برتل هرتُ  وهّذا يعلر كل مثي ان

   احلقاق   مل للشرف والغسة والر ول  واملروءة ، وهُ  بل ذلك كله مثماء  للدين و دودن وهمك حلرماءه.. 
 رتايون ا  رتراءا  واحملاكمرتا  ا ،ائارت  ا مرتن  109ة ويؤكد احملمو  الننت للمادة ال ابق  ويباركه أَْيضاع ما  وءه املادة

 :  والال ءنص يلى أيه : ة ال جيوز رفب الديو  ا ،ائا  مثالّ بناء يلى شّو  ا مث يلاه   ا رائر ااءا 
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 . :  رائر ال ب والقذف ومثفشاء ا سرار أوالع 
 . :  رمي  ال،يا ةوهذا لل الشاهدا  ايااع 
 . و ءبب ملا  بلهااخل ةوه… :  رائر خطف ا ياث  النا  

ا الرترترتال ءلاهرترترتا مباشرترترترة : ة ملرترترتن  رترترتدر منرترترته ا ذن أو الشرترترتّو   رترترتق العرترترتدول يرترترتن ذلرترترتك ويعمرترترترب 110وكرترترتذا املرترترتادة ة
 ا. العدول يفواع خا اع ين املمهر وء ري يلاه أ ّامه

ه. وكرتان ا من  ايون ا ،اء : ة ال يعرتد الفعرتل  رميرت  مثذا رضرتُ ا رتمث يلارته بارءّابرت39ومنل ذلك  و ر   املادة ة
و ه ارءّاب الفعل بالغرتاع مرتن العمرتر ارتا  يشرترة سرتن  غرتس وا رتب حترته مثكرتران مرتادي أو معنرتوي ، ياملرتاع برتالمروف الرتال 
يرءّرترترتب فاهرترترتا الفعرترترتل وبا سرترترتباب الرترترتال مرترترتن أ لهرترترتا يرءّرترترتب، ويشرترترتىق أن يّرترترتون الرضرترترتا سرترترتابقاع يلرترترتى ارءّرترترتاب الفعرترترتل 

 ا. ومعا راع له
راضرترتُ ا رترترمني ، فرترتإن ءراضرترتوا يلرترتى ال،يرترتا ب،و رترتا ر أو غرترتسهن أو يلرترتى وهرترتذا ءعرترترف أن أ رترتل  رترتوايانهر  رترتائر يلرترتى ء

القرترتذف أو اخلطرترتف أو الفجرترتور أو غرترتس ذلرترتك ، فرترتال يقوبرترت  أبرترتداع .. فهرترتل يشرترتك بعرترتد هرترتذا مرترتن ينرترتدن أد  م رترتّ  مرترتن 
يقرترترترتل   سرترترترتفاه  و قرترترترتارة  رترترترتوايانهر لل وأذرترترترتا ءشرترترترتريعا  غابرترترترت  يرترترترتاس أسرترترترتودها فموا برترترترته  رترترترتغار النعالرترترترتب ، وأذرترترترتا همرترترترتك 

اض وضرترتاا  للي رترتاب واحلرمرترتا  .. خا رترترت  وأن الغالبارترت  العممرترتى مرترتن  رترترترائر ال،يرترتا   هرترتذن ا ممعرترتا  ااسرترترتن  لليرترتر 
 حتصل برضى  اب ا طراف ومباركمهر .

مسرتون ة ا رتمث يلارترته ا كمرتا   هرتذن املرترتادة  افالعقوبرت     رميرت  ال،يرتا ينرترتد يبارتد الااسرتق  رترتق مرتن  قرتو  الرت،وج ، لرترتذ 
ا املمقدمرت  ، فهرتو الرتذي يقررهرتا أو يرفعهرتا.. وهرتذا  مرت    الفوضرتى القضرتائا  ، وفرتمح 197وغسهرتا ، وكمرتا   املرتادة ة
 .. لباب الفجور كما  دمنا

أما   شريع  اللطاف اخلبس الال ءعمرتل يلرتى ءطهرتس ا ممعرتا  وحتضرتسها وءنمافهرتا ، فرتإن ذلرتك  رتد مرتن  رتدود  
د رفعرترته كائنرترتاع مرترتن كرترتان ال زوج وال أب وال لرترترس وال أمرترتس اهلل ءرتَعرترتار مثذا بلرترتغ احلرترتاكر و برترته يلرترتى احملّرترتوس ، فلرترتاَ   رترت

وال غرترتسن .. ومرترتن هرترتذا ءعلرترتر أن ديرترتن اهلل غرترتس ديرترتن يبارترتد الااسرترتق ، وأن  رترتدود اهلل هرترتُ العلارترتا ويقوبرترتا  و رترتوايني يبارترتد 
 الدسمور هُ ال فلى ، وأن شر  اهلل بريء من هذن الفوضى وذلك المخرتبع الرتذي أويرته شرتر  يبارتد القرتايون .. وأنّ 

  ر دينهر ولنا دين ..
ومنرترترته ءعرترترترف أَْيضرترترتاع أن الاهرترترتود غضرترترتب اهلل يلرترترتاهر ولعرترترتنهر و عرترترتل مرترترتنهر القرترترتردة واخلنرترترتازير ، مل يبلغرترترتوا مرترترتن احلقرترترتارة  

يندما غّسوا أ ّاس اهلل و دودن   ال،يا مبلغ أذياهر مرتن يبارتد الااسرتق العصرتري ، فارتوس أن يطرتل الاهرتود  رتد الرتر ر 
برضرترتى الرترت،وج لا رترتهلوا الفجرترتور والبغرترتاء كمرترتا فعرترتل هرترتؤالء ، برترتل اسرترتمبدلوا  رترتد الرترتر ر با لرترتد  ، مل يلغرترتوا يقوبرترت  ال،يرترتا كلارترتاع 

  .والمومار ، وطبقون يلى الشريف والوضاب، فّايوا مب كفرهر أْغَس يلى أيراضهر من يباد الااسق
 ِّ رترترتا َ ْل رترترتودعا    رو  ا مرترترتاس أ رترترتد وم رترترتلر    رترترتواوه َيرترترتن  اْلبرترترترترَاء  برترترتن  َيرترترتاز ٍب  رترترتاَل م رترترتر  َيلرترترتى الن رترترتيب  رترترتود يح ل َم مع ب ارته 

ُُ الُلاِز  ِ   ِنَِااِبُكْم ؟فرتَقاَل :  َفَدَياه ْر   ُُوَن َح رتْن ي َلَمرتائ ه ْر فرتَقرتاَل : " َاَكَما َتِج  "  رتال وا : يرَتَعرتْر ، فرتَدَيا ر  رتالع م 
َ  بِالُلِو اُلِمي َأزْاَلَ  الُِاْهرَاَة َ َلْ ُاهَساْ َأَاَكا ُُ ُُ الُلازِا  ِ ا  ِنَِااِبُكْم ؟" َأْزُش ُُوَن َحا "  رتاَل : ال َولرتْوال أَي رتَك  َما َتِجا
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ن رتا مث َذا َأَخرتْذيَا الش رتر يفَ   ّ ّ ن ه  َكنرت َر    َأْشرَاف َنا َف َْك سَ د ن  الر ْ َر َوَل ََذا ملَْ أ ْخرب    ءرترَْكنرتان  َومث َذا َأَخرتْذيَا الض رتع اَف أََ ْمنرتاَيَشْدَءمث  ه 
رت رتاب  َفَجَعْلنرتا الم ْوم  ٍء ي ق ام ه  َيَلى الش ر يف  َواْلَوض  ُْ رتاَن الرتر ْ ر  فرتَقرتاَل َيَلْاه  احلَْد   رت ْلَنا ءرتَعاَلْوا فرتْلَنْجَمم ْب َيَلى َش َّ اَر َواْ َْلرتَد َم

َر فرترتاَيرتَ،َل الل رترته  َيرترت،  َوَ رترتل    ، ()الُلُهااُم ِ زَاا  َأُوُ  َاااْ  َأْحيَااا َأْاااَرَ  ِ ْإ َأَااااتُهاُ :  َرس رترتول  الل رترته   َِااا َأِِاَهااا فرترتَاَمَر ب رترته  فرترترتر   
ا  ِ ْن ُأوتِياُِْم َااَما َ ُخاُمواُ مث َر  رتْول ه   الُرُسهُ    َِْحُلْزَ  اُلِمَِ  َُِسارُِ هَن ِ   اْلُكْورِ  : ائرتم رتوا ل َم رتدع فرتإ ْن  يرَتق رتول 

َوَاااْ  لَااْم َِْحُكااْم ِبَمااا َأزْاااَلَ  اللُااُو  د  َفخ رترتذ ون  َومث ْن أَفرتمرترتاك ْر ب رترتالر ْ ر  فَاْ رترتَذر وا فرترتاَيرتَ،َل الل رترته  ءرتَعرترتارأََمرترترَك ْر ب رترتالم ْوم ار  َواْ َْلرترت
ُُوَلََِ  ُاُم اْلَكاِ ُروَن   َ  ُُوَلََِ  ُاُم ال ُااِلُمهَن ْم َِْحُكاْم ِبَماا َوَااْ  لَا        َوَاْ  َلْم َِْحُكْم ِبَما َأزْاَلَ  الُلُو َ 

ُُوَلََِ  ُاُم اْلَواِسُقهَن  ّ ف ار  ك لَُّهاا. َأزْاَلَ  الُلُو َ      اْل
فمامرترتل يرترت،ول هرترتذن اايرترتا  العمامرترتا  فرترتامن برترتدل  ّرترتر الرترتر ر فقرترتع ، فّارترتف مبرترتن اسرترتمبدل  رترتدود اهلل وأ ّامرترته  

ر مل يبلغرترترترتوا   اسرترترترتمهمارهر كلهرترترترتا  لرترترترت  وءفصرترترترتاالع ، والشرترترترتاهد مرترترترتن هرترترترتذا كمرترترترتا  لنرترترترتا أن ءعلرترترترتر أن الاهرترترترتود يلرترترترتى ضرترترترتال 
 با يراض مبلغ يباد الااسق و وايانهر القذرة هذن ..

 ربوها واطمرتايوا مثر ه،الرت  يقوبا رتا ويرفرتوا  يرهبون ءلك القوايني ، فقد أضف مثر ذلك أن هؤالء ال،ياة مايادوا 
ال يفرتر  بقرتوايني الااسرتق هرتذن واهلل .. و   ار ها الّنسة ومداخلها .. فهر فر ون م مبشرون ةمنرتون   ظال رتا املنمنرت 

 . مثالّ كل ديوث .. بل ال يفر  ها ورب الّعب  وأبها مثالّ مشرك أو كافر  د بر  من ا سالس وبر  ا سالس منه
فهنا رترتاع لل،يرترتاة وهنا رترتاع للفجرترترة هرترتذن القرترتوايني هنا رترتاع  رترتر برترتدين يبارترتد الااسرترتق وشرترتريعمهر الرترتال حتمرترتُ النرترت،وا  ال رترتا ط  

 ..   الرخاص وحتف  الشهوا
فباهلل يلاك يا من ءدين بدين ا سالس ، هل رأيه أينت وأخَ وأ ذر من هرتذن القرتوايني الرتال يبجلهرتا وأّرتر هرتا 

 يباد الااسق ويعّبدون الناس  ا..لل
وهّذا فمما ءقدس كله يعلر امل لر يلرتر الاقرتني أن شرتريع  يبارتد الااسرتق وديرتنهر و رتايوذر مرتا هرتُ مثالّ شرتريع  يهرتر 

ور و رترترتوايني ديا رترترت  .. وأذرترترتا مثف رترترتاد وهمرترترتك وضرترترتاا  للفطرترترتر وا يرترترتراض وا ي رترترتاب .. و ايرترترت  للفجرترترتار وال،يرترترتاة وديرترترتن فجرترترت
 والعاهرا  .

وبعد فهذا غاض من فاض باطل يباد الااسرتق العصرتري .. وهرتو شرتُء  لارتل مرتن ضرتالال  ديرتنهر النرتنت وسرتفاه  
 .. شريعمهر العفن 

قنان مرتن سرتفاها ر وضرتالال ر   الصرتفوا  املاضرتا  مثمنرتا هرتو من يعرف  وايانهر يعلر يلر الاقرتني أن مرتا سرت وكل
وا  ال .. خا رت  وأن  رتوايانهر ءمبرتدل  شُء ي س من ذلك سقنان يلى سبال الباان واملنال ال يلى سبال احلصر 

 وءى ب دوماع ءبعاع لمبدل أهوائهر وأهواء أولاائهر الغرباني والشر اني..
 .. وبعُ اما نلو

ااا ا  بهاااا أن ِقسااام  ااا اااال ِجاااهز لمسااالم - ما )الَااااغهت( ارام ااااالْ احِااااِعااارف اعناااْ   ِ لَاااَو ِ  ّ اهلل ِو
 و ولقهازينو و ْيُا ؟؟؟ا؟ واله ْ ل الُسِهر
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..  هاال اااه احاارم ااا  المحراااات ؟ أم اعااه  ااا  اعاااو  الشاار  والهثنيااة  اا   و إا نااان إلاا    ِجااهز -
 ..؟ جنب تهحيُ  ا لو

  وحراسااِها والااُ اع  نهااا وجعاال ااا  وا قهااا حميمااا  واليااا  وااا  خالوهااا وااال تجااهز حماِااة اااما القااهازي -
 ؟؟  ونور بها  ُوا  باغيا  

 واا حكم ا  ِوعل إل  بال  نراا ؟؟ -
 واا حكم ا  ِمهت    سْيل حماِِها والُ اع  نها ؟؟ -
 وال ِجهز الِحانم  ليها أو اُحها أو تسميِها بالعُالة ؟؟ -
 والمراري  لْ حْها و جاللها ..؟؟؟ النشْاة وتربية وال ِجهز وصوها بالنلا -
 واا حكم ا  ِعمل    تُِرس إل  وتعليمو ؟؟ -

هرترتذن أسرترت ل  وأسرترت ل  كنرترتسة غسهرترتا ال أظنهرترتا يرترتاد  ختفرترتى يلرترتى القرترتار  بعرترتد مرترتا ءقرترتدس مرترتن بارترتان .. وهرترتاك م،يرترتداع مرترتن 
 الباان ..
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 المخـرج مـن الـفـتـنة
 

 لل  من أين يبدأ  لل  وكاف ال بال لل فلعلك ء ال بعدها وءقول .. ما احلل
مثن الملما  ممشابّ  ، وهذن احلّومرت  ينرتدها  اوشرتها وشرترطمها و ابرا رتا وأمنهرتا وأ ه، رتا ، والنرتاس كلهرتر أو 
أغلرترتبهر  رترتا خاضرترتعون ومعهرترتا سرترتائرون ولباطلهرترتا ممرترتابعون ، و  طريقهرترتا يركضرترتون .. ومرترتا ي رترتا  أن أ رترتدس وأيرترتا و رترتدي 

   أن أيمل مقابل هذا الباطل العمارلل ذا الدين لل وما ي ا
فهرترتا حنرترترتن يوضرترتح لرترترتك ال رترتبال ويضرترترتب برترتني يرترترتديك معرترتامل الطريرترترتق ، طريرترتق ا يبارترترتاء وسرترتبال النصرترترتر والنجرترتاة وسرترترتلوك 
الصراق امل مقار ، يبانه لك بّل  را   ووضو  وبال لبَ أو غموض فلا ه هرتذن خطبرت   اسرتا  كخطرتب كنرتس 

وايانهر مث ءىكرتك بعرترتد ذلرتك ءرترتربد ومرتو    رترترة وكمرتداع دون أن ءعطارترتك مرتن الويرتات ءلهرترتب مشرتايرك يلرترتى الطغرتاة و رترت
 احلل أو الطريق ..
 [87يوسف: ]سورة     َِاْيُُ  ِاْ  َرْوِح الُلِو ِ  ُ اْلَقْهُم الَكاِ ُرونَ  يقول ءعار : 

 د  ينك أوالع الااس والقنوق ، وكن يلى يقني بنصر اهلل ءرتَعار للمؤمنني .

َنا َزْصُر اْلُمْ ِاِني َ  :   ال ءعار   [47الروس: ]سورة   وََناَن َحقًّا َ َلياْ
 وال ءلمفه مثر كنرة ا الّني و ل  ال الّني ، فما بالّنرة ينمصر املؤمنون.

ََ الُصااِبرَِِ   :  ال ءعار  ُْ ِ ََة  َنِايَرة  بِِ ْإِن اللُاِو َواللُاُو َاا و رتال  [249 البقرترة:]سرتورة  َنْم ِاْ  ِ ٍََة قَِليَلٍة َغَلَْ
َُ ِبُمْ ِاِنيَ    ءعار :   [103يوسف: ]سورة  َوَاا َأْناَاُر الُناِ  َوَلْه َحَرْص

مرترتن أيمرترتر أيرترتوا  النصرترتر والفرترتوز أن ءرترتربأ مرترتن الشرترترك وحتقرترتق المو ارترتد فمنجرترتو بنف رترتك وأهلرترتك مرترتن يرترتار  مث ايلرترتر أن
  …د  للممقني رت رض أيرضها ال ماوا  وارتجن  يرتو ودها الناس واحلجارة ، وءفوز ب

  ََاز  ُْ  .[185ةل يمران: ]سورة    َ َمْ  زُْحِلَح َ ْ  الُناِر َوُأْدِخَل اْلَجُنَة  َاَق
كما   البخاري وغسن أّن من ا يبااء مرتن يرتا  يرتوس القاامرت  ولرتاَ معرته مثالّ الر رتل والرتر الن   و د أخربيا النيب  

..لل  كاف وهرتو مرتن  وءه و ربن و هادن .. فهل خ ر أو يدس أو حت رومنهر من يا  ولاَ معه أ د .. رغر دي
 أ واب ا ن   لل

  ََأْصَحاُل اْلَجُنِة ُاْم اْلَوائُِلون   [20احلشر: ]سورة . 
 وكاف يندس و د أيلى كلم  المو اد وسع  ومه وأممه لل  ءامل هذا  اداع فإيه مهر ..

 وشهد  بان ال معبود وال مشر  حبق مثالّ اهلل ، وأ رترر  برتان ال  ّرتر مث ايلر يا يبد اهلل يا من ةمنه بدين اهلل
مثالّ هلل .. وءعمرتل  اهرترتداع للفرترتوز با نرترت  والنجرترتاة مرتن النرترتسان ، أيرترتك يلرترتى ضرترتعفك و لرت   المرترتك ملرترتك أن ءقرترتدس لرترتدينك 
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ومقدرءرته  الّنس .. ول ه  ماراع   ذلك وال ممطويرتاع .. برتل هرتُ وا برتا  ، كرتل جيرتب يلارته منهرتا حب رتب اسرتمطايمه
.. 

ومثذا ءقرترترترر هرترترتذا فايمبرترترته  ارترترتداع مثر مرترترتا أو رترترتب اهلل يلارترترتك جترترترتان هرترترتذا الطرترترتاغو  ويبارترترتدن وأولاائرترترته .. خصو رترترتاع بعرترترتدما 
  أو وباطل ومثحلرتاد ، وظهرتر  لرتك احلجرت  بانرت  واضرتو  ، فمرتا يرتد  جتهرتل  الرته  رأيه باس ياناك ما أويه من كفر 

 خيفى يلاك ضالله .. 
 ايلر يا يبد اهلل أن :

 
 كور بالُسِهر والْراْة ا  القهازي  الهضعية شَر الِهحيُ .ال -1

جيرتب يلارترتك  برترتل كرترتل شرترتُء الّفرترتر هرترتذا الطرترتاغو  ة الدسرترتمور و وايانرترته ا وبغضرترته ومعاداءرترته والرترترباءة منرترته ومرترتن أهلرترته  
 .  ويدس الرضى واالسم الس مثاّل حلّر اهلل و دن وذلك كُ حتقق معى ال مث َلَه مث الّ اهلل

ُْ اْسَِْمَسااَ  بِاااْلُعْرَوِة الْااُهثْاَقْ   ازِوَصاااَم َلَهااا َواللُااُو َ َماا  :  رترتال ءعرترتار ْ  َِْكُوااْر بِالَُاااُغهِت َوِاُااْ ِاْ  بِاللُااِو  َاَقاا
َّ َ ِلاايّم  ُِْخاارُِجُهْم ِاااْ  ال ُِلَماااِت ِ لَااْ النِااهرِ  َسااِمي و رترتال ،  [257-256البقرترترة: ]سرترتورة   اللُااُو َولِااِ  الُااِمَِ  آَانُااها 

ُُوٌّ لِا  ِ  ُ َرُل    :  ين احلناف مثبراهار ءرتَعار ُاهَن  َاِ زُاُهْم َ ا َُ ََقْا ُُوَن َأزْااُِْم َوآبَااؤُُنْم ا ُِْم َااا ُنْناُِْم تَاْعُْا قَاَ  َأ َاَرَأِْا
 ْشارُِنهنَ قَااَ  َِاا قَااْهِم ِ زَا  بَاِريّْ ِاُماا تُ  و رتال سرتبوايه يرتن اخللارتل أيضرتاع :[ ، 77-75الشعراء: ]سورة  اْلَعاَلِمي َ 
َََرزِا  : و ال يرت، و رتل [ ، 78ا يعاس: ]سورة  ُُوَن ِ  ُ الُاِمي َ  ّْ ِاُماا تَاْعُْا َوِ ْإ قَااَ  ِ بْااَراِايُم ََبِياِو َوقَاْهِااِو ِ زُنِا  بَااَرا

  ِِ ُِ راهار هرترتذن بإءبرترتا  ملرترت  مثبرترت و رترتد أمريرترتا اهلل سرترتبوايه وأمرترتر يبانرترتا لمرترتداع [ ، 27-26ال،خرترترف: ]سرترتورة   َِ زُااُو َساايَاْه
َق الُلُو  َاتُُِْعها ِاُلَة ِ بْاَراِايَم َحِنيو ا َوَاا َناَن ِاْ  اْلُمْشرِِنيَ    فقال : َُ  . [95ةل يمران: ]سورة  ُقْل َص

 : فاخذ ها  لوا  اهلل وسالمه يلاه بقوة واءبعها أ  ن اءبا  ، وكان يبايب أ وابه يلاها فاقول 
ااَرَأ ِاااَ  ) أُبَاِِعُااَ  َ لَااْ َأْن تاَ  َُ اللُااَو   ُتْشااِرُ  بِااِو َشااْيَ ا َوتُِقاايَم الُصااالَة َوتُاااْ ِتَ  اللَُناااَة َوتَاْنَصااَ  اْلُمْسااِلَم َوتَاْاْ ْعُْاا

  1( اْلُمْشِر ِ 
 ولل الشاهد منه أوله وةخرن .

 
 .الْراْة ا  أولياْ الُسِهر واعاداتهم ا  لهازم ]   ِ َلَو ِ  ّ اهلل [ واقِسياتها  -2
، فعلاك كرتذلك أن ءمرتربأ مرتن كرتل مرتن دافرتب ينرته  ا جيب يلاك أن ءربأ من هذا الطاغو  ة الدسمور و وايانهاوكم

وءّفرترترترهر وءبغضرترترتهر وءعرترترتادي  رترترت،هر  رترترتىت يمرترترتربهوا مرترترتن  2 لرترترته ويرترترتافح يرترترتن  وايانرترترته وأ رترترتر يلرترترتى حتّامرترترته وءعبارترترتد العبرترترتاد

                                                 
ر واه حُِث صحي  واَحادِث حه  اعناا نايرة اِسا رة 1  . رواا اإلاام أحمُ وغيرا    جِر
  ِنْغاا  لمساالم ِعاارف  سااالاو أن ِسااِغرل أو ِسااِنكر اااال اااما اَلوااال الِاا  تسااِعمل  اا  الكااالم  لااْ الُسااِهر  - 2

َوتِْلَ  زِْعَمّة َتُمنِاَها :  اها. قا  اهسْ لور هن نما أخْر تعالْ، خاصة  إا نان ِوقو اعاز  العْادة وأقسا والقهازي  الهضعية
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ا لشرترتريه وال جيرترتدوا   أيف رترتهر  ر رترتاع مرترتن طرترتاغو ر هرترتذا ويّفرترتروا برترته ، وير عرترتوا مثر  ّرترتر اهلل ءرتَعرترتار و رترتدن وينقرترتادو 
 1حتّامرترته وي رترتلموا ء رترتلاماع .. فرترتإن أو رترتق يرترتر  ا ميرترتان املرترتواالة   اهلل واملعرترتاداة   اهلل واحلرترتب   اهلل والرترتبغض   اهلل 

 هو خلال الر ن والذين كايوا معه يلى ديوءه وطريقمه ..  وأسوءك   ذلك وأسوة يباك 
ُْ    ال ءعرتار : ُْ َناَز َلُكْم ُأْسَهّة َحَسَنّة ِ ا  ِ بْااَراِايَم َوالُاِمَِ  َاَعاُو ِ ْإ قَااُلها ِلَقاْهِاِهْم ِ زُاا باُاَرَْاُؤ ِااْنُكْم َوِاُماا  َق

ا َحُِاْ تُا ْ   ُ ُْ َأبَا اَوُة َواْلَْاْغَساا َُ اَنُكْم اْلَعا نَانَاا َوبَاياْ ا بَاياْ َُ ُُوَن ِاْ  ُدوِن الُلِو َنَوْرزَا ِبُكْم َوبَا اُ  ِانُاهاتَاْعُْ َُ ]سرتورة   بِاللُاِو َوْحا
  [4املممون : 

ُُوَن ِاااْ  ُدوِن اللُااوِ  :  يقرترتول الشرترتاي  رترتد برترتن يمارترتق ر رترته اهلل ءرتَعرترتار يرترتن  ولرترته ءرتَعرترتار  ِ زُااا باُااَرَْاُؤ ِاااْنُكْم َوِاُمااا تَاْعُْاا
..  [ 4املممون : ]سورة: 

ني يلرتى الرترباءة مرتن ا و رتان املعبرتودة مرتن دون اهلل " وها هنا يّم  بديع  وهرتُ أن اهلل ءرتَعرتار  رتدس الرترباءة مرتن املشرترك
 ن ا ول أهر من النا  فإيه مثن ءربأ من ا و ان ومل يمربأ ممن يبدها ال يّون ةءااع بالوا ب يلاه ، وأمرتا مثذا ءرتربأ مرتن 

ُ هَن ِاا  املشرتركني فرتإن هرتذا ي رتمل،س الرترباءة مرتن معبرتودا ر ، وهرتذا كقولرته ُْ  اايرت  ..  ْ  ُدوِن اللُاوِ َوَأْ َِالُِلُكْم َوَااا تَا

ُُوَن ِااْ  ُدوِن   : فقرتدس ايمرت،ا ر يلرتى ايمرت،ال معبرتودا ر ، وكرتذا  ولرته . [48مرترمي: ]سرتورة   َاَلُماا اْ َِااَلَلُهْم َوَااا َِاْعُْا
منرته  فعلاك هذن النّم  فإذا ءفمح لك باباع مثر يداوة أيداء اهلل ، فّر من مثي رتان ال يقرتب . [49مرمي: ]سورة  الُلوِ 

 3 اهرت. 2" الشرك ولّنه ال يعادي أهله فال يّون م لماع بذلك مثذ ءرك دين  اب املرسلني
ِ  ُ تَاْوَعلُااهُا َتُكااْ    و رترتد برترتني اهلل سرترتبوايه وءعرترتار لنرترتا ة رترتار مث رترتال هرترتذا الرترتركن الو ارترتق وا مرترتر العمرترتار فقرترتال يرترت، و رترتل :

ِِ َوَ َساّد َنِْيّر  ََْر َنّة ِ   ا  [73ل: ا يفا]سورة  ِ ِاْ
 ُتَاْوَعلُاااها ُ  ِ   أي مرترترتواالة أهرترترتل ا ميرترترتان ومعرترترتاداة أهرترترتل الشرترترترك املصرترترترين يلرترترتى برترترتاطلهر برترترتان والاممرترترتوهر كلهرترترتر أو

 ياديمموهر كلهر أو والامر أهل الشرك وياديمر أهل ا ميان .

                                                                                                                                                         

َت بَنِاا  ِ ْسااَرائِيلَ  ُْ أَزُاااْ ِاُ  ِلََْشااَرِِْ  ِاْاِلنَااا َوقَاْهُاُهَمااا لَنَااا  :  ، وقااا  تعااالْ  اا   ر ااهن والَااو [22]الشااعراْ:  َ لَااُ  َأْن َ ُْاا
ُُوَن  ُُونَ " :  [. قا  الَْاري47: ]الم انهن َ اِب اُِنهن لناا، والعارل   لَنَاا َ ابِا أي اَيعاهن اِامللهن ِاُتمرون بُارزاا ِو

 ". تسم  نل ا  دان للمل   ابُا  لو
حُِث حس  بمجمهع طرقو أخرجو الَيالس  والحانم وغيراا ا  حُِث ابا  اساعهد واإلااام أحماُ وغيارا اا  حاُِث  1

 الْراْ.
ااهاداماقصااهد الشاايخ انااا واهلل أ لاام أن   ِعااادِهم و  2 حااْهم ِو  هااما  شاا  نمااا قااا      ِْغسااهم نليااة حِااْ  اا  قلْااو ِو

ُُ قَاْها ا ُِاْ ِاُنهَن بِاللُاِو َواْليَااْهِم اذِخاِر ُِااَهاِدوَن َااْ  َحااُد  :  الشيخ قُ تر  دِ  جميَ المرسلي  َن اهلل  ل وجل ِقه    َتِج
 [22: . ]المجادلة اذِةالُلَو َوَرُسهَلُو..

 . نجاة والوكا سْيل ال  3
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  َوَ َساااّد َنِْيااّر ِِ ََْر نَااّة ِ اا  ا مرترتن اخرترتمالق احلرترتق  فإيرترته أصرترتل مرترتن الشرترتر  رترتراء ذلرترتك مرترتا ال ينوصرترتر َتُكااْ  ِ ِاْ
بالباطل وأهل ا ميان باهل الشرك ، وءعطال كنس من مقا د الشر  والدين وغس ذلك من  وايد الدين الرتال ءفرتو  

 مثذا مل جيّرد الوالء للمؤمنني و دهر .
 

 يقول الشاي لمد بن يبد اللطاف بن يبد الر ن ين هذن ااي  يقالع ين بعض أهل العلر .. 
ض الشرترترك والف رترتاد الّبرترتس اخرترتمالق امل رترتلر بالّرترتافر واملطارترتب بالعا رترتُ ، فعنرترتد ذلرترتك خيمرترتل يمرترتاس " الفمنرترت    ا ر 

ا سرترتالس وءضرترتمول  قاقرترت  المو ارترتد ، وأصرترتل مرترتن الشرترتر مرترتا اهلل برترته يلرترتار ، فرترتال ي رترتمقار ا سرترتالس ويقرترتوس  رترتائر ا مرترتر 
 ومرترتواالة أولاائرترته ومعرترتاداة أيدائرترته برترتاملعروف والنهرترتُ يرترتن املنّرترتر ويرءفرترتب يلرترتر ا هرترتاد مثالّ باحلرترتب   اهلل والرترتبغض   اهلل

 1واايا  الدال  يلى ذلك أكنر من أن حتصر " اهرت 
فرترتواهلل مث واهلل مثن مرترتن مل يمرترتربأ مرترتن الباطرترتل وأهلرترته الارترتوس   هرترتذن الرترتدياا ف رترتامربأ مرترتنهر يرترتوس القاامرترت  ، وسرترتاممى العرترتودة 

 مثر الدياا   ل ذلك .. ولّن هاها  هاها  وال   ني مناص ..
ا ِ زُااا َِاااْهَم تُاَقلُااُب ُوُجااهُاُهْم ِ اا  النُاااِر َِاُقهلُااهَن َِااا لَْيَِانَااا َأطَْعنَااا اللُااَو َوَأطَْعنَااا الُرُسااهَ  َوقَاااُلها رَبُانَاا  :  رترتال ءعرترتار 

ََُضااِلهزَا الُسااِْيَل رَبُانَااا آتِِها َْزَااا َ  ا  رترت،اب: ]سرترتورة  ُهْم َلْعن ااا َنِْيار ا ْ  اْلَعااَماِل َواْلَعااناْ اْم ِضااْعَوْيِ  ِااااَأطَْعنَاا َساااَدتَاَنا وَُنَْاَرا
ََْساَْاُل َوقَااَ  :  و ال ءعار[ ، 66-68 ُْ ِبِهاْم ا ِ ْإ تَاَْاُرَأ اُلِمَِ  اتُِِْعها ِااْ  الُاِمَِ  اتُاَْاعُاها َورََأْوا اْلَعاَماَل َوتَاَقََُعا

ُهْم نَ  َماا تَاَْااُرُْوا ِانُاا َناَمِلَ  ُِارِِِهْم اللُاُو َأْ َمااَلُهْم َحَساَراٍت َ لَاْيِهْم َوَااا ُااْم اُلِمَِ  اتُاَْاعُاها لَاْه َأُن لَنَاا َناُرة   َاَنََِْااُرَأ ِااناْ
 [167-166البقرة: ]سورة  ِبَخارِِجيَ  ِاْ  الُناِر 

فعلرترتى كرترتل مرترتن ينم رترتب مثر يبرترتاد الرترتر ن أن جيمرترتب برترتني الرترترباءة مرترتن يبارترتد الااسرترتق والرترترباءة مرترتن أ رترتنامهر وطرترتواغامهر 
 ومن شريعمهر النمن  ودينهر النجَ.. القايويا 

وهرترتذن هرترتُ ملرترت  مثبرترتراهار وديرترتوة ا يبارترتاء واملرسرترتلني .. مثخرترتالص العبرترتادة هلل و رترتدن بّرترتل مرترتا حتويرترته كلمرترت  العبرترتادة مرترتن 
 معان ، والرباءة من الشرك وأهله يلى اخمالف ألوان الشرك وأيوايه .

 
ااق الااُ هة  لااْ الْااراْة ااا  اااما الياسااق العصااري والجهاااد ااا  أجاا -3 ل إلاا  والصااْر والاْااات اااه طِر

 المرسلي  وأ لْ اراتب اما الملة وإروة سنااها .
فاجب يلارتك أن ء رتعى وءعمرتل وجتاهرتد لمغارتس هرتذا الطرتاغو  وهدمرته ومثخرتراج العبرتاد مرتن ظلماءرته مثر يرتور شرتريع  

 2.. اهلل ءعار

                                                 
 جْل الجهاد . ،ا  الُرر السنية  213ص   1
ِقه  الحا ظ اب  حجر     ِ  الْاري    الحانم  إا ألهر نورا  بهاحا  بُزو ) ِجب  لْ نل اسلم القيام  ليو والعمال  2

  لْ  للو( وإنر أّن النا     إل  ثالثة أقسام: 
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أن جتمهرترتد   حترترتذيرهر منرترته وأول مرا رترتل هرترتذن الطريرترتق وأ هرترتا أن ءصرترتد  ببارترتان سرترتفهه للنرترتاس وفضرترتح زيفرترته ويرترتوارن و 
وديرترتو ر مثر الّفرترتر برترته والرترترباءة مرترتن أولاائرترته وءّفرترتسهر ، فهرترتذا هرترتو ديرترتن المو ارترتد وهرترتذن هرترتُ ديرترتوة ا يبارترتاء .. وءعلنهرترتا 
مدويرترت    و رترته يبارترتد الااسرترتق .. كفريرترتا بّرترتر وبطرترتاغوءّر ودسرترتموركر و رترتوايانّر الّفريرترت  ، وبرترتدا باننرترتا وبارترتنّر العرترتداوة 

 .. ا مثر دين اهلل وءنقادوا مثر  ّمه وءشريعه و دن وء لموا ء لاماع والبغضاء أبداع  ىت ءر عو 
َََرزِااا   َِ زُاااُو هّرترترتذا كمرترترتا  رترترتال مثبرترترتراهار ومرترترتن معرترترته لقرترترتومهر ، وءقرترترتول أَْيضرترترتاع  ُُوَن ِ  ُ الُاااِمي َ  ّْ ِاُماااا تَاْعُْااا ِ زُنِااا  بَااااَرا

 ِ ُِ  .. ِدِ ِ  َلُكْم ِدُِنُكْم َوِل َ :  ولرتقرتوء ..[27ال،خرف: ]سورة   ِ َسيَاْه
)سيُ الشهُاْ حملة ب   ْاُ المَلاب ورجال قاام  لاْ  ااام جاائر :  وال يغريك ختذيل املخذلني فقد  ال 

 .1 ُارا وزهاا  قِلو (
فرترتال  ربرترت  أفضرترتل ينرترتد اهلل مرترتن القارترتاس مهرترتاد الشرترترك وأهلرترته وبارترتان سرترتفاه  الطواغارترته وءعريمهرترتا للخرترتاص والعرترتاس يلرترتى  

 اخمالف أيوايها ..
اهلل الرترتذي أيرترت،ل مرترتن ال رترتماء مثالّ برترتالطعن يلرترتى أيدائرترته وكشرترتف زيرترتوف شرترتركهر ، وحترترتذير النرترتاس مرترتن  فرترتال يقرترتوس ديرترتن 

 وكاف يمهر احلق مثن مل خيذل الباطل لل  لل كفرهر 
 مث لمصرب يلى ا ذ  واالبمالء فإذا سن  اهلل ءرتَعار الال ميا، ها اخلباع من الطاب .

ِْْلِهْم لم ، َأَحِسَب الُناُ  َأْن أ  ال ءعار :  ُْ  َاَِانُاا الُاِمَِ  ِااْ  قَاا رَُنها َأْن َِاُقهلُاها آَانُاا َوُااْم   ُِاْوَِانُاهَن َوَلَقا ُِاِاْ
ُقها َولَيَاْعَلَمُ  اْلَكاِإبِي َ  َُ  .. [3-1العنّبو : ]سورة    َاَليَاْعَلَمُ  الُلُو اُلِمَِ  َص

ِ  ُ الُاااااِمَِ  آَانُااااها َوَ ِملُاااااها   َساااااَن َلِوااااا  ُخْساااارٍ ِ ُن اإِلز  َواْلَعْصااااارِ  وخال رترترترت  ا مرترترترتر    ولرترترترترته ءعرترترترتار :  
 .  الُصاِلَحاِت َوتَاَهاَصْها بِاْلَحَق َوتَاَهاَصْها بِالُصْْرِ 
فرترترتالمغاس  -أيرترترتمث مثيرترترتالن هرترترتذا المو ارترترتد ومثظهرترترتارن وديرترترتوة النرترترتاس مثلارترترته .. -فرترترتإن مل ءقرترترتدر يلرترترتى هرترترتذن املرءبرترترت  العمامرترترت  
 ن در   مل ء قع ينه الال هُ دوذا .. وا يّار يلى در ا  ، ومن ين يج، ي

 [286البقرة: ]سورة    ِكلف اهلل زوسا     وسعها ..   ال ءعار : 
َْ َ َِْقلْ :    ال رسرتول اهلل  َِ َْ َ ِِْلَساازِِو  َاِ ْن لَاْم َِْساَِ َِ ِا  َاِ ْن لَاْم َِْساَِ ُِ ِْاِو " َاْ  رََأى ِاْنُكْم ُاْنَكر ا  َاْليُاغَيَااْرُا بِيَا

   2 ِلَ  َأْضَعُف اإِلَِماِن "َوإَ 
فإن مل ءقدر يلى المغاس ومثيالن الرباءة مرتنهر ومثظهرتار الّفرتر بقرتوايانهر وديرتوة النرتاس مثر ذلرتك فعلارتك يلرتى أ رتل 
ا  رترتوال .. أن ءّفرترتر هرترتذا الطرترتاغو  بنف رترتك وءمرترتربأ مرترتن أهلرترته وأولاائرترته وءّفرترترهر لموقرترتق المو ارترتد الرترتذي هرترتو  رترتق اهلل 

                                                                                                                                                         

راجاَ ناالم  .( واا  دااا   علياو اإلثام ،و الهجرة ا  تل  اَِر وا   جل وجُْ  لي،  ا  قهي  لْ إل   لو الاهال)
 ( نِال اَحكام .13/123الحا ظ    الوِ  )

 رواا الحانم وغيرا واه حُِث حس . 1
 . رواا اسلم 2
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أوالدك الّفرترتر برترته وبغضرترته وبغرترتض أولاائرترته وءّفرترتسهر ، وءعلمهرترتر الرترتوالء هلل ولرسرترتوله ولشرترتر  اهلل يلرترتى العبارترتد ، وءرت َعلِّرترتر 
ّّر هذا الطاغو  وءغرس   يفوسهر بغضه .. وبغرتض كرتل مرتن يرتدافب ينرته  و ّمه وللمؤمنني والرباء من كل من  

من أ رترب املقرتربني مثلرتاهر .. وأماه ويعبد الناس له من  ّوم  أو أمس أو رئاَ أو ملك أو  اش أو غسن ولو كان 
وءرضعهر ذلك من يعوم  أظافرهر  ىت يشبوا يلى المو اد احلق ويلى يقارتدة ال مث لرتَه مث الّ اهلل الواضرتو  الرتال أضرتايها 

 أكنر اخللق   هذا ال،مان .
 

َهاا َاالِئَكاّة ِغاالّل َِا َأِِاَها اُلِمَِ  آَاُنها ُقها َأزُوَسُكْم َوَأْاِليُكْم زَار ا َوُقهُدَاا ا  ال ءعار : لُناُ  َواْلِحَجاارَُة َ َلياْ
اّد   َِاْعُصهَن الُلَو َاا َأَاَرُاْم َوَِاْوَعُلهَن َاا ُِاْ َاُرونَ  َُ  .[6المورمي: ]سورة   ِش

 

" َاْسَُهّ  َ اْ  َرِ ُيِِاِو َوالُرُجُل رَاٍع ِ   َأْاِلِو َوُاَه …… ُنِلُكْم رَاٍع وَُنِلُكْم َاْسَُهّ  َ ْ  َرِ ُيِِِو "  :    و ال 
1. 

ٍُ َِْسَِاْرِ يِو الُلُو َرِ ُية  َُِمهُت َِاْهَم َُِمهُت َوُااَه غَاا ٌّ ِلَرِ ُيِِاِو ِ  ُ َحاُرَم اللُاوُ  و ال   َ َلْياِو اْلَجنُاَة   : " َاا ِاْ  َ ْْ
"2 . 

و  دينرترترته مرترترتداهناع و مايمرترترته مضرترترتاعاع .. و رترترتد اسرترترتىياك اهلل فرترترتاهر واسرترترتمخلفك يلرترترتاهر فا رترترتذر أن ءلقرترترتان غرترترتداع خائنرترترتاع 
 فا مر  د خطس ، ولاَ كما أ به ويمنه ويصورن كنس من املمهاويني ..

وا ذر من وسائل مثيالس يباد الااسق ، و نب أبنرتاءك كرتل وسرتائل الف رتاد وا ف رتاد الرتال ي رتمغلها يبارتد الااسرتق 
ّّمرترته و رترتان .. كالملفرترت لرترتوالءالعصرترتري   ءربارترت  ذراري امل رترتلمني يلرترتى  رترتب طرترتاغو ر هرترتذا ويلرترتى ا وغسهرترتا  ازلرترته وملرترتن  

  جل  فا رة وغسن..رتمن وسائل مثيالمهر الّافرة من  ريدة وم
وا ذر كل احلرتذر مرتن أن ءعمرتل أو ء رتاهر   شرتُء مرتن هرتذن ا رتاال  الفاسرتدة الرتال هرتُ   احلقاقرت  مرتن أدوا  

 الطاغو  وأبوا ه فمّون يلى شفا هلّ  ..
أبنرتاءك مرتدارس الطواغارته ومناهجهرتا امل رتموم  الرتال مملرت   مبرتد  ياسرتقهر وأولاائرته وا رص كل احلرص أن جتنب 

 له ولعبادن وحتببهر ماوشهر وشرطمهر وءشجعهر يلى املشارك  فاها.. ويبادن كما ءريب ا  اال يلى الوالء
 
 .بغ  شعاراتهم وأ الاهم  -4
 

اب اهلل وشرترترتريه والرترترتال ءرمرترت، مثر  ّرترترتر ويمرترترتاس يبارترترتد وكرترتذا حتارترترت  الَعلرترترتر .. ءلرترتك اخلر رترترت  الرترترتال يعمموذرترتا أكنرترترتر مرترترتن كمرترت
الااسرترتق العصرترتري ، فلرترتاَ الَعلرترتر مثالّ يالمرترت  وشرترتعار  رترتر ، ومرترتن أ برترته ويلقرترته ويشرترترن أو اخترترتذن شرترتعاراع ، فرترتإن هرترتذا كلرترته 

                                                 
 . اِوق  ليو ا  حُِث اب   مر  1
 رواا الْخاري واسلم ا  حُِث اعقل ب  ِسار . 2
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يالم  يلى أيرته منقرتاد مرتوال   المرتاهر  رتذا النمرتاس احلرتاكر ياسرتق مثبلرتاَ املعرترض يرتن شرتريع  الرتر ن فإيرتاك أن ءّرتون  
صرترترتبح أضرترترتل مرترترتن سرترترتائم  ا يعرترترتاس .. برترترتل الوا رترترتب الشرترترتريُ يلارترترتك أن ءرترترتبغض هرترترتذا الَعلرترترتر وءرت برتّغضرترترته  والدك كرترترتذلك فم

وذريمك وء نّش هر يلى الرباءة منه ومن احلّر الذي يرم، مثلارته ، ومرتن الطرتاغو  الرتذي هرتو يالمرت  يلارته ويلرتى يمامرته 
وازس المو ارترتد ومعرترتا  ال مث لرترتَه مث الّ اهلل الرترتال .. ولرترتاَ هرترتذا واهلل فريرترتاع مرترتن الفرترترو  ي رترتمهان برترته .. برترتل هرترتو كمرترتا يرفرترته مرترتن لرترت

 هُ كفر بّل طاغو  وءو اد هلل ي، و ل ..
مرترتن يرفرترتب َيلرترتر الدولرترت  الّرترتافرة   سرترتفان  لرترت ال  رترتا ر ن و رترتد سرترت ل الشرترتاي يبرترتد اهلل برترتن يبرترتد اللطارترتف ةل الشرترتاي يرترت

اي  الّفرتار فهرتُ ردة يرتن ا سرتالس سفانمه أو ءقطب طريقها فا اب ر ه اهلل ءعار بقوله : ة.. وأما الدخول حته  
وأخذ َيَلر منها ال جيرتوز مثذا كرتايوا مل يرتدخلوا حترته  رتايمهر وواليرتمهر ولرتاَ مبن،لرت  أخرتذ اخلفرتس حلمايرت  املرتال فرتإن هرتذا 

  1َيَلر ويالم  يلى أذر منقادون  مرهر داخلون    ايمهر وذلك موافق   ر   الماهر ا اهرت.
ن الشرترترتعارا  وءلرترترتك ا يرترترتالس يرترتن يلرترترتر مبرترترتا ءعنارترترته وءرمرترت، مثلارترترته واخمارترترتار دون مثكرترترتران لرترتذا فرترترتنون يعمقرترترتد أن ءعلارترترتق هرترتذ 

 قاقرترتُ لرترتاَ معصرترتا  فقرترتع برترتل هرترتو كفرترتر ومرترترو  ي صرترتنف  رترتا به ويضرترتعه    رترتفوف الّفرترتار واملشرترتركني ويعامرترتل   
ارترتد وااليقارترتاد الرترتدياا ينرترتد موا هرترت  أولارترتاء الرترتر ن  ولارترتاء الشرترتاطان مبعرترتاملمهر ..  يرترته يالمرترت  ظرترتاهرة يلرترتى املرترتواالة والماي

للطاغو  الااسق و ّوممه ، ومثظهار للرتدخول   ديرتن احلّومرت .. ويشرتبه مثر  رتّد مرتا ءعلارتق الصرتلاب ورفعرته واخترتاذن 
شرترتعاراع ويلمرترتاع.. فمرترتا الصرترتلاب مثال رسرترتر أو خشرترتب أو  ديرترتد أو ذهرترتب.. ولّرترتن الّفرترتر والباطرترتل   مرترتا يرمرترت، مثلارترته مرترتن 

مرترت  وشرترتعار مشرترتركُ النصرترتار  والَعلرترتر شرترتعار مشرترتركُ القرترتوايني ، معرترتان الشرترترك والمنديرترتد وكرترتذلك الَعلرترتر ، فالصرترتلاب يال
ومثن كايه دالل  ا يرتالس يلرتى الّفرتر لا رته بصرترا   داللرت  الصرتلاب ينرتد النرتاس ، وطالرتب احلرتق يعلرتر الفرتر  ا لرتُ 

ب  يلرتى بني و فنا  ذا العمل بايه كفر وشرك ءنفساع ينه وحتذيراع منه .. وبني ءّفس يني من يفعله .. فالّفر ال يقرت
املعني مثال باسمافاء شروطه وايمفاء موايعه . ولّن البد من باان هرتذا احلرتق للنرتاس وديرتو ر ومثرشرتادهر وحترتذيرهر منرته 
بصرترترترا   .. والرترترتدياة م رترترتؤولون أمرترترتاس اهلل ءعرترترتار يرترترتن كممايرترترته ، فضرترترتالع يرترترتن امل رترترتا     الملبرترترتاَ فارترترته ، وكرترترتر رأينرترترتا ويرترترتا 

ا سرترتالس والمو ارترتد واخلالفرترت  يعلقرترتون هرترتذن ا يرترتالس وءلرترتك الشرترتعارا  للسرترتف ويرترتا للورترت،ن وا سرترتى ديرترتاة يمبرترتاكون يلرترتى 
ويطبعوذا وينشروذا بل يطبعون واهلل وينشرون الااسق ةالدسمورا وجيادلون ينرته.. فبرتاهلل يلارتك يرتا مرتن يرفرته الشرترك 

املشرتوهون للرتديوة من المو اد ، من أيفب  ذن ا م  وأكنر فائدة هؤالء الدياة املنورفرتون يرتن منهرتاج النبرتوة امللب رتون 
 والمو اد للل أس سائم  ا يعاس بلبنها وحلمها و وفها .. للل

هرترترتذا هرترترتو أ رترترتل مرترترتا جيرترترتب يلارترترتك   يف رترترتك وأهلرترترتك مثذا مل ءقرترترتدر يلرترترتى املرءبرترترت  ا ور الرترترتال هرترترتُ ملرترترت  مثبرترترتراهار وديرترترتوة 
ُكاْم ِبَلَاااٍن ُِهِشاُ  َنْياَف بِ   "الرتذي يقرتول فارته :  ا يبااء واملرسلني ، وءذّكر   مرءبمك هذن ،  ديع رسرتول اهلل  

ُْ ُ ُههُدُاْم َوَأَاازَاتُاُهمْ  ُْ َارَِج َقْ ُحاَاَلّة ِاَ  الُناِ  َق  َواْخَِاَلُواها َ َكاازُها َاَكاَما َأْن َُِِْتَ   ُِاَغْرَبُل الُناُ  ِ يِو َغْربَاَلة  تَاْاْ

                                                 
 ( .145ا  الُرر السنية جْل المرتُ ص ) 1
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ُُْخاُموَن َااا تَاْعرِ ُاهَن َوتَاَمُروَن َااا تُاْنِكاُروَن َوتُاْقِْلُاهَن ه   رتاَل : " فرتَقال وا وََكْارتَف ب نرتا يرَتا َرس رتوَل الل رت   ةَوَشب َك برَتنْيَ َأَ اب ع ها "َت
 1َ َلْ َأْاِر َخاُصُِِكْم َوَتَمُروَن َأْاَر  هااكم " 

 

الورار  لْ اهلل ا  نل وليوة  اسُة  يها   ازة لعْيُ الياسق  لْ للمهم أو  قرار أو زصرة لقاهازينهم  -5
. 
 

اهلل ومثيرترتاك مثر  رترتراطه امل رترتمقار أن الرترترباءة مرترتن هرتؤالء املشرترتركني والرترترباءة مرترتن ياسرترتقهر الّفرترتري .. مرترتا مث ايلرتر هرترتدايا 
؛ ء رترتمل،س منرترتك أن  جرترتر وءعمرترت،ل كرترتل  2دمرترته مقامرترتاع برترتني ظهرترتراياهر ومل ءمهارترتا للهجرترترة مثر بلرترتد يعمرترتل فاهرترتا بشرترتر  اهلل 
يلاهرترتا ، فرترتذلك كلرترته مرترتن املمابعرترت  واملوافقرترت   وظافرترت  أو يمرترتل يقرترتر برترتاطلهر أو ي عارترتنهر يلرترتى ءطبارترتق  رترتوايانهر أو ينصرترترهر

واملواالة  ر ولقوايانهر الباطل  الال يلمه بان الّفر ها والرباءة منهرتا وبغضرتها وبغرتض أولاائهرتا وا رتب مرتن وا برتا  
 المو اد والزس من لوازس ة ال مث َلَه مث الّ اهلل ا الال ال يصح مثسالس امر  مثاّل ها .  ال ءعار :

   ُثُاُم   تُنَصاُروَن َو  تَارَْنن َْ هرتود: ]سرتورة  ها ِ لَْ اُلِمَِ  لَلُمها  َاََِمُسُكْم الُناُر َوَاا َلُكْم ِاْ  ُدوِن الُلِو ِااْ  َأْولِيَاا
113] . 
تَ يقول الشاي يبرتد اللطارتف برتن يبرتد الرتر ن ر هرتر اهلل ءعرتار ، ينرتد  ولرته ءعرتار :      ُْ ُْ نِا نَااَ  َلَقا  َولَاْه  َأْن ثَاُِْاْ

 .[74ا سراء: ]سورة  تَارَْنُ  ِ لَْيِهْم َشْيَ ا قَِليال  
" فرترتايمر مرترتا ذكرترترن املف رترترون ؛  رترتىت أدخرترتل بعضرترتهر لاا رترت  الرترتدواة وبرترتري القلرترتر   الركرترتون وذلرترتك  ن ذيرترتب الشرترترك 
أيمر ذيب يصُ اهلل به يلى اخمالف رءبه فّاف مثذا ايضاف مثلاه ما هرتو أفورتش مرتن االسرتمه،اء بويرتا  اهلل ويرت،ل 

امه وأوامرن وء ما  ما ضاّدن وخالفه بالعدال  ، واهلل يعلر ورسوله واملؤمنون أذرتا الّفرتر وا هرتل والضرتالل  ، ومرتن أ ّ
ٍ  و   لبرته يصرتاب مرتن احلارتاة يغرتار هلل ولرسرتوله وكمابرته ودينرته ، يشرتمد يّرتسن وبراءءرته منرته   كرتل لفرتل وكرتل فَ يرتَ له أد  أَ 

د العرترتدو مثالّ برترته ، فرترتاغمنر مثظهرترتار ديرترتن اهلل واملرترتذاكرة برترته وذس مرترتا خالفرترته  لرترتَ ، وهرترتذا مرترتن ا هرترتاد الرترتذي ال أصرترتل  هرترتا
والرترترباءة منرترته ومرترتن أهلرترته، وءامرترتل الوسرترتائل املفضرترتا  مثر هرترتذن املف رترتدة الّرترترب  وءامرترتل يصرترتوص الشرترتار     طرترتب الوسرترتائل 

                                                 
 رواا اب  ااجة وغيرا     ُْ اهلل ب   مرو واه حُِث صحي ، وخاصِكم: أزوسكم وأاليكم . 1
 -وقُ أشرزا  لْ قهلو  يما تقاُم  -نما إنر الحا ظ اب  حجر  يم  ِعجل    الِغيير  نُ  لهار الحانم للكور الْهاح   2

ااان زساْ  أحسا  حاا   اا  دار الماْر ِساَِيَ  ِل  الهجرة تجاب  ناُ وجاهد دار اإلساالم ، وتساِحب  إا وجاُت دار أ
 لهار دِنو  يهاا أناار ، أااا اجارة ااما الهلاائف الْاطلاة   زهاا اا  الهجارة الِا  تجاب  لاْ المسالم  ا  نال زااان واكاان 

َُ زَاْوَسااُو ِ اا  طَاَ ااِة اللُااِو َواْلُمَهاااِجُر َاااْ  َاَجااَر اْلَخََاَِاا لحااُِث النْاا      ُُ َاااْ  َجاَااا ا َوالااُمزُهَل ( أخرجااو اإلاااام )..اْلُمَجاِااا
 أحمُ وغيرا .
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واهلل امل رتمعان ا والذرائب ، وأكنر النرتاس ولرتو ءرتربأ مرتن هرتذا ومرتن أهلرته فهرتو  نرتد ملرتن ءرتوالهر وأيرتَ هرتر وأ رتاس حبمرتاهر 
 .1اهرت

ومثياك مث مثياك أن ءمعذر بالرز  وخشا  الفقر ، أو ءردد مقالرت  املمخرتاذلني املخرتذولني مثر ا رض ة أيرتا يبرتد مرتامور 
ااا َوَِاْرزُقْااُو ِاااْ   ا .. برترتل أيرترته يبرترتد الرترترزا  ذي القرترتوة املمرترتني الرترتذي  رترتال و ولرترته احلرترتق  َوَاااْ  َِاُِااِق اللُااَو َِْجَعااْل لَااُو َاْخَرج 

ِْ َواللُاُو   و ال سبوايه :[ ، 3-2الطال : ]سورة  ْيُث   َِْحَِِسُب حَ  ُُْارُُنْم بِاْلَوْحَشاا ُُُنْم اْلَوْقَر َوَِا الُشْيََاُن َِِع
َّ َ ِلاايّم  ُُُنْم َاْغِوااَرة  ِاْنااُو َوَ ْسااال  َواللُااُو َواِساا ُِْم َوِ ْن ِخْواا  و رترتال سرترتبوايه ملرترتن أطايرترته:[ ، 268البقرترترة: ]سرترتورة  َِِعاا
 َْ َلة  َ َسْهَف ُِاْغِنيُكْم الُلُو ِاْ  َ ْسِلِو ِ ْن َشاا َوَااْ  ُِاَهااِجْر ِ ا  َساِْيِل  و رتال يرت، و رتل : [ ، 28الموبرت : ]سرتورة  َ ياْ

ا َنِاير ا َوَسَعة   ِِ ُاَراَغم  ََْر ُْ ِ   ا   [100الن اء: ]سورة  الُلِو َِِج
ان ومّرترتان ، واهجرترتر كرترتل مرترتا يغضرترتب وي  رترتخع مرترتوالك الرترترتذي فبرترتادر برترتا جرة الوا برترت  يلرترتى كرترتل م رترتلر   كرترتل زمرترترت

 خلقك ورباك .
 ومن هذن الوظائف وا يمال الال جيب يلاك أن  جرها وجتمنبها وال ءرءضاها  هلك وأبنائك :

 
العمل    جيش  ْيُ الياسق العصري وشرطِهم و سانرام ونما الحر  الاهطن  واَاياري والملكا   -أ

 وااشانلو.
 س أن  اة الملر و راسه البد وأن يّويوا من الماملني مثذ لوالهر ملا  اس الملر وملا داس .فإن من املعلو 

هُ   احلقاق   رب يلى دين اهلل ءرتَعار وءو ارتدن و رتدودن  -كما بان لك بوضو    -ومثذا كايه هذن القوايني 
أهلهرترترتا.. فرترترتال شرترترتك وال ريرترترتب أن  و رماءرترترته ، و رترترترب يلرترترتى أولارترترتاء اهلل املو رترترتدين الرترترتذين يعادوذرترترتا ويمرترترتربهون منهرترترتا ومرترترتن

 اشرتها و رسرتها و ا رتا الرترتذين يعملرتون يلرتى ءنبامهرترتا سرتاّويون   مقدمرت  احملرتاربني هلل ولدينرترته.. مثذ هرتر  رتاة القرترتايون 
الّافر وأوءادن و راس أولاائه ويبادن ولوالهر ملا  امه القوايني وملا  رتاس أولااههرتا وملرتا دامرتوا مثذ هرتر الشرتوك  الرتال ميمنرتب 

 الااسق ، وها ينفذون أ ّاس ياسقهر .ها يباد 
وهرترتل جيرترتوز بعرترتد مرترتا ظهرترتر لرترتك مرترتا   هرترتذن القرترتوايني مرترتن الشرترترك الصرترتريح والّفرترتر البرترتوا  ، وبعرترتد أن ظهرترتر لرترتك أذرترتا 

  رب يلى ا سالس وامل لمني هل جيوز  ايمها ومثياي  أولاائها يلى ءطباقها ومثبقائها للل
ار : " و رتد ورد الويارتد الشرتديد فرتامن أيرتان ولرتو بشرتطر كلمرت    يقول الشاي يبد الر ن بن الشاي ر ه اهلل ءعرت

 .2 مل م لر ، فّاف ا ياي  يلى  رب ا سالس وامل لمني لل  " اهرت
لرته  أهلك معه  نودن الذين و فهر با وءاد املنبمرتني …ومن املعلوس أَْيضاع أن اهلل ي، و ل يندما أهلك فريون 

  تاد و ر هن إي اَو   وحلّمه كما    وله

                                                 
 .161ص ، ا  الُرر السنية جْل الجهاد  1
 . ا  جْل الجهاد 126الُرر السنية ص  2
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 و رتال ءعرتار :[ ، 87طرته: ]سرتورة   ِبُجنُاهِدِا  َاَغِشايَاُهْم ِااْ  الْاَيَم َااا َغِشايَاُهْم  ُ ِ ْرَ ْهن  ََُتْاَْاَعُهْم   فقال ءعار :
   َََُخاْمزَاُا َوُجنُاهَدُا  َاَنَْااْمزَاُاْم ِ ا  الْااَيَم  َااز ُْر َنْيااَف َنااَن َ اِقَْااُة ال ُااِلِمي  َ  و رتال ءرتَعرترتار ،  [40القصرترتص: ]سرتورة

 . [8القصص: ]سورة  ِ ُن ِ ْرَ ْهَن َوَااَااَن َوُجُنهَدُاَما َنازُها َخاِطَِيَ    أيضاع :
فرتامن هرتر أهرتون كنرتساع مرتن فريرتون ، كرتامراء ا رتور الرتذين كرتايوا  بل  د  رتاء  ا  اديرتع الصرتواو  يرتن النرتيب 

ا رض شرتر اع وغربرتاع .. ولّرتن كرتان ينرتدهر شرتُء مرتن الملرتر أّمون بشر  اهلل ءرتَعرتار برتل والفمو رتا    زمرتاذر مرتل 
وا ور ، وال يصح حبال من ا  وال أن يقاريوا بعباد الااسق العصري الرتذين يبرتذوا  ّرتر اهلل ويطّلرتوا شرترائعه ، ومرتب 
 ذلك فقد  اء  ا  اديع ءنهى ين العمل يندهر هذن الوظائف وأمنا ا مما فاه مثياي  يلى الملر .. فهرتُ ءمنرت،ل

   يباد الااسق العصري وأمنا ر من باب أور .. ومن هذن ا  اديع :
" لياااُتي   لااايكم أااااراْ ساااوهاْ     : يرترترتن أيب هريرترترترة وأيب سرترترتعاد رضرترترتُ اهلل ينهمرترترتا  رترترتاال :  رترترتال رسرترترتول اهلل  

وااا  و  شاارطيا  و   اا خرون الصااالة  اا  اهاقيِهااا  ماا  أدر  إلاا  ااانهم  ااال ِكااهز   ِر ِقربااهن شاارار النااا  ِو
 1ابيا  و  خاززا  " ج

مل يامرهر برتاخلروج يلرتاهر فهرتر مل يعطلرتوا أ ّرتاس اهلل  فهؤالء ا مراء م لمون مل يمهروا كفراع بوا اع بدلال أيه 
ءرتَعار وال اسرتمبدلوا هرتا ءشرتريعا  الّفرتار ال رتا ط  ، وال  علرتوا مرتن أيف رتهر شرتركاء هلل ، شرتريوا  رتر مرتن الرتدين مرتا مل 

باايرترتاع الحنرترترافهر وءنفرترتساع مرترتن العمرترتل ينرترتدهر بملرترتك الوظرترتائف ؛   رائمهر الرترتال ذكرهرترتا النرترتيب  يرترتاذن برترته اهلل.. وأيمرترتر  رترت
كرتوذر يقربرتون شرترترار النرتاس ويرتؤخرون الصرترتالة يرتن و مهرترتا ، فقرتد كرتايوا يصرترتلون هرتر أو يّمرتا ر بالنرترتاس كمرتا    رترتديع 

 : أيب ذر مرفوياع 
ُْ ُِاَ َخُروَن الُصالَة َ ْ  اهاقيِ ها أ   َصَل الُصاالَة ِلَهْقَِِهاا ثام ائاِهم ،  ا ن ناازها قاُ صالها  )  زو سيكهن أَُاَرا

ُْ َأْحَرْزَت َصالَتَ  ، و   صليُ َاَعُهْم  كازُ تل  زَاِ َلة  (   .2ننُ َق
أمرترتا يبارترتد الااسرترتق العصرترتري ، فرترتدينا مرترتن اخلرترتوض    رترتال ر وزكرترتا ر و رترتاامهر ، فهرترتر ال يصرترتلون برترتاخللق .. ولرترتن 

أخروهرتا أس ءركوهرتا بالّلارت  .. مثذ  رتد أخرتروا شرتريع  اهلل ءرتَعرتار كلهرتا وحنرتوا  رتدودها يرتن احلّرتر يضاب و منرتا    رتال ر 
واسرتمبدلوها بطرتاغو ر الرتذي برتان لرتك خبنرته وباطلرته وكفرترترن .. فهرتل جيرتوز مل رتلر مو رتد كرتافر هرتذا الطرتاغو  أن يّرترتون 

 له  امااع لباطله فاعمل   شرط  أو  اش يبادن وأولاائه لل  ارساع 

                                                 
خ بغااُاد واااه  1 أخرجااو اباا  حْااان وأبااه ِعلااْ والَْرازاا   اا  المعجاام الصااغير وغياارام ، ونااما الخَيااب الْغااُادي  اا  تاااِر

(: )ِكااهن  اا  آخاار اللاااان أاااراْ للمااة ووزراْ  سااقة وقساااة 12/63، 10/284حااُِث صااحي  بَرقااو ولوااظ الخَيااب )
وا  و  جابيا  و  خاززا  و  شرطيا (  خهزة وقساة نمبة ،  م  أدرنهم  ال ِكهز  لهم  ِر

 رواا أحمُ    اسنُا واسلم    صحيحو وغيراما. 2
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ه أن يق ر يند ختر رته مرتن ة كلارت  الشرترط  ا أو غسهرتا مرتن كلارتا ر الع رتّري  برتان يّرتون  لصرتاع للملرتك ل وكاف 
أو للرترترترترئاَ أو للمرترترترتس  وأن أرترترترتىس  ارترترترتب  رترترترتوايني الرترترترتبالد .. الرترترترتال يلمرترترترته أن الوا رترترترتب يلرترترترتى كرترترترتل م رترترترتلر أن يّفرترترترتر هرترترترتا 

 للل عبادويبغضها ويمربأ منها ومن أولاائها لاوقق المو اد الذي هو  ق اهلل يلى ال
سرترت ل ا مرترتاس ابرترتن ءامارترت  يرترتن املعاويرترت  للملمرترت  أو  يرترتداء اهلل ءعرترتار .. فبرترتني أن  ّمرترته  ّرترتر املباشرترتر وأيرترته ي رترتموي 

  1املعاون واملباشر يند  هور ا ئم  ، كايب  ناف  ومالك وأ د ، فمن كان معاوياع كان  ّمه  ّمهر .. "
ال رتّر يبارترتد الااسرتق المرتىي و رترتار    اوشرتهر مرءرتداع ، و رترتمه اهلل ءعرترتار مرتن  فرت، مرترتن امل رتلمني مثر مع رترتويرتّد ر رت

 ا : 28/ 535ص ة
 ةفإيه ال ينضر مثلاهر طوياع من املمهرين لإلسالس مثال منافق أو زيديق أو فاسق فا ر ا اهرت.

 ا : 530ويقول أيضاع   ا ،ء يف ه ص ة
مرترتن الرترتردة يرترتن شرترترائب ا سرترتالس ة ولّرترتل مرترتن  فرترت، مثلرترتاهر مرترتن أمرترتراء الع رترتّر وغرترتس ا مرترتراء فوّمرترته  ّمهرترتر، وفارترته 

شرترترترائب ا سرترترتالس ، ومثذا كرترترتان ال رترترتلف  رترترتد مسرترترتوا مرترترتايعُ ال،كرترترتاة مرءرترترتدين مرترترتب كرترترتوذر يصرترترتومون  مرترترتن مرترترتا ارءرترترتدوا ينرترترته بقرترترتدر
 ويصلون ومل يّويوا يقاءلون  اي  امل لمني ، فّاف مبن  ار مب أيداء اهلل ورسوله  اءالع للم لمني لل ا اهرت.

 لطاف ين بعض الدول اخلاضع  لربيطاياا :ويقول الشاي يبد اهلل بن يبد ال
ة وكل من اسمطا   ر ودخرتل   طرتايمهر وأظهرتر مرتواال ر فقرتد  رتارب اهلل ورسرتوله وارءرتد يرتن ديرتن ا سرتالس ..ا 

 .2اهرت
ويقرترتول أيضرترتاع : ة رترتىت ةل ا مرترتر برترتاكنر اخللرترتق مثر يرترتدس النفرترترة مرترتن أهرترتل ملرترتل الّفرترتر ويرترتدس  هرترتادهر وايمقرترتل احلرترتال 

واطمرترتايوا مثلرترتاهر وطلبرترتوا  رترتال  ديارترتاهر برترتذهاب ديرترتنهر وءركرترتوا أوامرترتر القرترترةن ويواهارترته ، وهرترتر   رترتىت دخلرترتوا   طرترتايمهر
 3يدرسويه ةياء اللال والنهار وهذا الشك أيه من أيمر أيوا  الردة واالحنااز مثر مل  غس ا سالس ..ا اهرت.

ََ الْ ويقرترتول الشرترتاي لمرترتد برترتن يبرترتد اللطارترتف ةل الشرترتاي معلقرترتاع يلرترتى  رترتديع  ُمْشااِرَ  َوَسااَكَ  َاَعااُو  َِ زُااُو ) َاااْ  َجاااَا
: ة ال يقرترتال مثيرترته مبجرترترد ا امعرترت  وامل رترتاكن  يّرترتون كرترتافراع برترتل املرترتراد أن مرترتن يجرترت، يرترتن اخلرترتروج مرترتن برترتني ظهرترترا   4ِااْالُااُو(

املشرترتركني وأخر رترترتون معهرترترتر كرهرترترتاع فوّمرترته  ّمهرترترتر   القمرترترتل وأخرترترتذ املرترترتال ال   الّفرترتر ، وأمرترترتا مثن خرترترترج معهرترترتر لقمرترترتال 
  5اخمااراع وأياذر ببديه وماله فال شك أن  ّمه  ّمهر   الّفر ..ا اهرت.امل لمني طوياع و 

، ال ينبغُ أن جيرتادل فارته يا رتل ، ألرتاَ  له يانان هذا ومثن ف اد هذن الوظائف وأمنا ا واهلل بني واضح لّل من
لّرتافرة الماملرت  ل ألا رتوا الشرط  وأمنرتا ر هرتر شرتوك  و رتاة هرتذن ا يممرت  الفاسرتدة لل وبالمرتايل  رتاة الطغرتاة و رتوايانهر ا

                                                 
 . 3/11 ، اجمهع الوِاوى 1
 ( ا  جْل الجهاد.11الُرر السنية )ص  2
 ( ا  جْل الجهاد.7رر السنية )ص الُ 3
 رواا أبه داود والحانم وغيراما    سمرة . 4
 (.2/135ا  اجمه ة الرسائل والمسائل ) 5
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العرترتني ال رترتاهرة يلرترتى القرترتايون الوضرترتعُ ل املرترتايعون مرترتن  الفمرترته واخلرترتروج يرترتن بنرترتودن الباطلرترت  ل  -كمرترتا ي رترتموذر   -هرترتر 
هرترترتر  رترترتاة الف رترترتاد والرذيلرترترت  ووسرترترتائلها مرترترتن مثذايرترترت  وءلفرترترتاز وسرترترتانما وفارترترتديو ل   واألا رترترتوا هرترترتر  رترترتاة البنرترترتوك والربرترترتا  ل ألا رترترت

املخالفرتا  وةكلرتوا ال رتوه والباطرتل مرتن كرتد وءعرتب الشرتعوب ل ألا رتوا هرتر أيرتوان  ألا وا هر  طا  الطر  ولصرتوص
الملم  ل بل هر الملم  أيف رتهر الرتذين يطرتاردون وي رتجنون وأققرتون ويقارتدون ويعرتذبون وةي رتّفرونا ..لل مثر غرتس 

  .ذلك مما ال أصى وال يعد من باطلهر وظلما ر
 

مااا  زابااامام زجاااا واااا  ا ِاااللهم سااالم واااا  خاااالَهم :) سااايكهن أااااراْ تعر اااهن وتنكااارون ،   و رترترتد  رترترتال 
 .1ال (

 فإياك أن ءّون مب ا الّني ..لل
ُْ بَاارِ : و   رتديع ةخرترتر  ُْ َسااِلَم  ئَ ) ِ زُااُو َسااَيُكهُن َ لَااْيُكْم َأئُِمااّة تَاْعرِ ُااهَن َوتُنِكااُروَن َ َمااْ  َأْزَكااَر  َاَقاا َوَاااْ  َناارَِا  َاَقاا
 ََ  .2( َوَلِكْ  َاْ  َرِضَ  َوتَاَب

 ياك أن ءّون من املمابعني املشايعني.. مثياك .. مثياك ...فإ 
ََ اْلُحْكاِم ..(أممه فقال :  و د  ذر النيب  ِْ وََناْاَرَة الِشاْرِط َوبَاْيا ويرتّد  3 )بَاِدُروا باَ ما  ِسًّا ِ اارََة الِسَوَها

راوي احلديع كان ير  أن هرتذن ال رتم   س ابوي ) بَاِدُروا باَ ما  (بدل  )بَاِدُروا بِاْلَمْهِت(،  و  رواي  4 أموراع 
  د  د ه   زمايه..   ل ذلك مى املو  فايّر يلاه ذلك ، فودث هذا احلديع كما   أ ل هذن الرواي ..

  زمرتن أئمرترت  أّمرتون شرترتر  اهلل ضرتمن أمرترتور وفرتنت يمخوفهرترتا يلرتى أممرترته ..  -يعرترتّد كنرترة الشرترترق  فرتإذا كرترتان النرتيب 
شرترترق مرترتب يبارترتد الااسرترتق العصرترتري الرترتذين هرترتدموا المو ارترتد وأ رترتاموا و رترتوا ويشرترتروا بقرترتوايانهر فّارترتف يّرترتون  رترتال هرترتؤالء ال

) سايكهن  ا  أيرته  رتال:  الشرك والمنديد ، وال أشك طرف  يني بان  رتا ر هرتو مرتا روان أبرتو أمامرت  يرتن رسرتول اهلل 
ُُوَن ِ   َغَسِب الُلِو َوَِاُروُحهَن ِ   َسَخِط الُلوِ    5( آخر اللاان شرطة َِاْغ

)  ن طااا  باا  اااُة أوشااكُ أن تاارى قهاااا ِغااُون يقرترتول :  و  روايرترت   يب هريرترترة  رترتال : مسعرترته رسرترتول اهلل 
روحهن    لعنِو ،    أُِِهم اال أإزال الْقر (.  6   سخط اهلل ِو

                                                 
 رواا الَْراز  وغيرا    اب   ْا  واه حُِث صحي . 1
 رواا اإلاام أحمُ    اسنُا واسلم    صحيحو وغيراما    أم سلمة . 2
 راما     ابس الغواري رض  اهلل تَاَعالْ  نو.رواا اإلاام أحمُ والَْراز  وغي 3
( )وبيااَ 3/194قااا  المناااوي : ) الشاارط أ ااهان الااه ة ( وبكااارتهم بااُبهال الااه ة ِكااار ال لاام ، وراجااَ  ااِ  القااُِر ) 4

 الحكم( المقصهد بو الرشهة .
 َازِهم (.رواا اإلاام أحمُ والحانم والَْراز     اَوسط والكْير وزاد )   ِا  أن تكهن ا  ب 5
 اسنُ أحمُ وصحي  اسلم .  6
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غَاااُووَن ُاااْم َوالْ  (1)َ ُكِْْكُْااها ِ يَهااا   : فإيرتاك أن ءّرترتون مرترتن  نرترتد ياسرترتق مثبلرترتاَ الرترتذين يقرتول اهلل ءعرترتار   أمنرترتا ر
  ََوُجنُاهُد ِ بِْلايَس َأْجَمعُاهن   والرتذين يقرتول فرتاهر سرتبوايه :[ 95-94الشرتعراء: ]سرتورة   َااا ُاَنالِاَ  َاْهاُلوّم ُّ ُجنا

ََْحَلالِ           [11 ص:]سورة  ِاْ  ا
زَا لَ  ولّرترترتن ا رترترترص أن ءّرترترتون مرترترتن  نرترترتد المو ارترترتد وي رترترتاكر ا ميرترترتان الرترترتذين  رترترتال ءعرترترتار يرترترتنهر :  َُ ُهاااْم َوِ ُن ُجنااا

 .[173 الصافا :]سورة  اْلَغاِلُْهَن 
 
 وجهاسيسهم واخابراتهم .  ْيُ الياسق أو اْاحث،  الُولةالعمل    أا  -ل

ويلمورترتق وال شرترتك   ا رترتاش والشرترترط  ؛ العمرترتل   املبا رترتع أو املخرترتابرا  و واسرترتاَ يبارترتد الااسرترتق العصرترتري .. 
أولارتائهر مرتن يبرتدة الااسرتق ، برتل  رتد  رتاء  ا  اديرتع  الذين يمج  ون يلى أهرتل ا ميرتان ، ويرفعرتون أخبرتارهر مثر

ءنهرترتى يرترتن منرترتل هرترتذن الوظافرترت  اخلبانرترت   رترتىت ينرترتد أئمرترت  وأمرترتراء ا رترتد  .. فرترترو  البخرترتاري وغرترتسن َيرترتْن َ  رترتاٍس  رترتاَل : ك ن رترتا َمرترتَب 
ُخُل اْلَجنُااَة يرَتق رترتول  : ة  َفرترت   مسَ ْعرته  الن رترتيب     َذيرتَفرتَ  َفق ارترتَل لرترته  : مث ن  َر  رتالع يرَتْرفرترتب  احْلرترتد يَع مث َر ي ْنَمرتاَن فرتَقرترتاَل لرترته    َذيرتْ  ُْ   َِاا

 2هو الذي يم مب من  اع ال يعلر به مث ينقل ما مسعه. :ا. والقما  كما   فمح الباري  قَاُِاتّ 
د  َفَجرت نرتا و   واح م لر َيْن َ  اس  ْبن  احْلَار ث   َاَل : ك ن ا   ل وسعا َمرتَب   َذيرتَفرتَ     اْلَمْ رتج  ََ مث لَارتْ اَء َر  رتل  َ رتىت  َ لرت
 احلديع..َفق اَل حل  َذيرتَفَ  : مث ن  َهَذا يرَتْرَفب  مث َر ال ُّْلطَان  َأْشَااَء فرتَقاَل   َذيرتَف   مث رَاَدَة أَْن ي ْ م َعه  ..فذكر 

بارترترتد وهرترترتذا   زمرترترتن ينمرترترتان رضرترترتُ اهلل ينرترترته  .. فّارترترتف احلّرترترتر واحلرترترتال فرترترتامن يعمرترترتل   منرترترتل هرترترتذن الوظافرترترت  ينرترترتد ي
الااسق ومشركُ القايون ..لل وما هو  ّمه ..ل ال شك أن  ّمه ما روان البخاري وغسن يرتن سرتلم  برتن ا كرتو  

فجلرتَ ينرتد أ رتوابه يمورتدث ، مث ايفمرتل  -وهرتو   سرتفر - ال : أءى النيب  لى اهلل يلاه وسلر يني  مرتن املشرتركني
 ه " ب  لْ سَ  ه  ل  فْ نرتَ ، فقال النيب  لى اهلل يلاه وسلر :" اطلبون وا ملون ، فرتَ 

 
 ونل وليوة  يها رقابة  لْ المسلمي  ور َ َاهرام  لْ  ْيُ الياسق . -جا

وايلر أن  ديع  ذيف  هذا يعر كنساع من الوظائف الال فاها مثياي  يلرتى الملرتر ورفرتب أمرتور املرتؤمنني والرتدياة مثر 
ال مرتن شرتاذا أن ءعرتني يلرتى املمرتامل أو أكرتل أولارتاء الااسرتق ويبارتدن .. كالر ابرت  يلرتى كنرتس مرتن املؤس رتا  وا ا رتا  والرت

  قو  الناس وأموا ر .. 

                                                 
  كْكْها  يها.. أي جهنم أ اإزا اهلل انها . 1
أي لإل ساد ، و    لإلاام أن ِِخم العيهن لُْر  ساد المناا قي  وحراباة الكواار ، أااا الِجساس  لاْ المسالمي  للكياُ  2

  الحُِث ناان ِوعال إلا  اا  تلقااْ زوساو دون لهم ،  ال ِحل إلاام المسلمي  و  لغيرا ، وال اار أن الرجل الممنهر  
..  كيااف بماا  نازااُ حقيقااة وليوِااو وتكليوااو الِجسااس  لااْ المساالمي  والمكاار بهاام وبااُ هاتهم  طلااب ااا   امااان 

 وبجهادام ؛   ش  أن اما ا  ا اارة المشرني   لْ المسلمي  ، وقُ  ر ُ حكمو .



 الياسق العصري 
 

67 

 
رترتَفَهاء  " ،  رترتاَل َوَمرترتا مث َمرترتارَة    َيرترتْن َ رترتاب ر  برترتن  َيْبرترتد  الل رترته  أيرترته  رترتْن مث َمرترتارَة  ال ُّ ْعرترتب  برترتن  ي ْجرترترََة :"  أََيرترتاَذَك الل رترته  م  َّ  رترتاَل ل 

رترترتَفَهاء  ل  ُْ َُِكهزُاااهنَ   رترترتاَل : ال ُّ ُِِْ  "  أَُااااَرا ُُوَن ِبَهااا ُِي   َِاْقَِااا قَاُهمْ   بَاْعااا ُُ ِبَكاااِمِبِهْم   َو  َِْساااَِاِنهَن ِبُساااُنِِ  َ َماااْ  َصااا
 َُ َُِصا ُهْم َو  َِرُِدوا َ َلُ  َحْهِض  َوَاْ  َلْم  ُُ ِاناْ ُُوَلََِ  لَْيُسها ِاَن  َوَلْس  قْاُهْم ِبَكاِمِبِهْم َولَاْم َوَأَ ازَاُهْم َ َلْ لُْلِمِهْم َ 

ُهْم َوَسَيرُِدوا َ َلُ  َحْهِض  ..ُِِعناْ  ُُوَلََِ  ِاَن  َوَأزَا ِاناْ  1" . ُهْم َ َلْ لُْلِمِهْم َ 
 هذا فامن مضى .... فّاف يند يباد الااسق وشركاا ر لل

ن رتر   جرتاج يف رته و  رتابها ومرترتوكرتل امرت …ا يلارته رتا فارته ومرترتفّل امر  أدر  حباله وبعمله الذي يقرتوس برته ، ومرت
 …ة شراع يرن يعمل منقال ذر 

 
 العرا ة ونل اا ُِخل تحُ اسّمااا  .و   -د

 ااال ِكااهز   )وكرترتذا كرترتل مرترتا يرترتدخل حترترته لفمرترت  ة العريرترتف ا املمقدمرترت     رترتديع أيب هريرترترة وأيب سرترتعاد الرترتذي فارترته 
واااااا  و  شااااارطيا  و  جابياااااا  و  خاززاااااا  ( ا والفرترترترترتمح البرترترترترتن  جرترترترترتر 3/218وهرترترترترتو كمرترترترترتا   النهايرترترترترت  البرترترترترتن ا  رترترترترتس ة  ِر

ة القار بامور ا ماي  أو الطائف  من الناس يلرتُ أمرتورهر ويعرترف ا مرتس منرته أ رتوا ر وأمرتورهر       .. ا13/168ة
ا فارترتدخل مثذاع   م رترتمى العريرترتف كنرترتس ممرترتا يمرترتوالن النرترتاس مرترتن وظرترتائف ومنا رترتب كاملخمرترتار واحملرترتاف  وأيضرترتاء ا رترتالَ 

أزمنرترت  اخلرترتس وا رترتد  فقرترتد رو  الطاال رترتُ أرترتذر مرترتن أمنرترتال هرترتذن الوظافرترت     البلديرترت  .. وحنوهرترتا . و رترتد كرترتان النرترتيب 
 " العرا ة أولها االاة وآخراا زُااة والعمال ِهم القيااة "  ال :  ب ند   ن ين أيب هريرة أن النيب  

ا وابرترترتن سرترترتعد وابرترترتن  برترترتان يرترترتن أيب ذر  رترترتني  ضرترترترءه الوفرترترتاة أيرترترته  رترترتال ملرترترتن 5/166وايمرترترتر مرترترتا روان ا مرترترتاس أ رترترتد ة 
ا ..ا و رتد أورد ابرتن القرتار اخلرترب كرتامالع  ضرن : ة فَاَْيش د ك ر  الل   رتسعا أَْو َير يفعرتا أَْو بَر يرتدع ّ ْر َكاَن أَم  ْن فَِّنمث  َر  ل  م  َّ َه أَْن ال ي 

 ا .3/535  ال،اد ة
وذر خا رترت  بعرترتدما  برترته رتوذر الرترترتفالرترت …ن يبارترتد الااسرترتق وشرترتركاا ر رتا أويل ا لبرترتاب   زمرترترتفّارترتف يّرترتون احلرترتال يرترت

 …النهُ الصواح ينها 
 
اة - اا  وجْاِة اَاها  والمخالوات والغرااات والمكه  والجمار  وخلزها والعمل    الم سساات الربِه

. 
و  احلديع أَْيضاع النهُ يرتن العمرتل  ابارتاع أو خازيرتاع ويرتن كرتل وظافرت  فاهرتا مثيايرت  يلرتى الملرتر وأكرتل أمرتوال النرتاس 

 بالباطل .

                                                 
 ناد صحي  .رواا اإلاام أحمُ والِرامي والنسائ  وغيرام ب س  1
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اخلالفرت  والفمو رتا  فقرتال : مثن يل أخرتا ياخرتذ بقلمرته ، ور ر اهلل يطاء بن أيب ربرتا  يرتوس أن سرتاله سرتائل   زمرتان 
ومثمنا أ ب ما يدخل وخيرج ، وله ياال ولو ءرك ذلك ال ماج وأدان ل فقال : َمرتن الرترأس ل  لرته : خالرتد برتن يبرتد 

َُ َ لَااُ   َالَااْ  َأُنااهَن َلِهياار ا  اهلل الق رترتري ،  رترتال : أمرترتا ءقرترترأ مرترتا  رترتال العبرترتد الصرترتاحل :   لِْلُمْجاارِِاي َرَل ِبَمااا َأزْاَعْماا
فرتال يعارترتنهر أخرتوك فرتإن اهلل يعانرترته  رتال يطرتاء : فرترتال أرتل   رتد أن يعرترتني ظاملرتا وال يّمرتب لرترته وال  [17القصرتص: ]سرتورة 

  1يصوبه، وأيه مثن فعل شا ا من ذلك فقد  ار معانا للماملنيا اهرت. 
رض يقوبرترتا  مالارترت     فمرترتن برترتاب أور يبارترتد الااسرترتق العصرترتري خا رترت  وأن  رترتوايانهر هرترتذن فاهرترتا اسرترتموالل الربرترتا وفرترت

ب لقرتوايني ا رت،اء وغسهرتا جيرتد   كرتل برتاب ءقريبرتاع يقوبرت  كنس من ا رتاال  الرتال مرتا أيرت،ل اهلل هرتا مرتن سرتلطان .. واملقلرت
مالا  مثضرتاف  للعقوبرت  ا خرتر  ، هرتذا غرتس  الفرتا  البلديرت  واحملرتال المجاريرت  وضرترائب ا مرتارك وغرتس ذلرتك مرتن الرسرتوس 

أموال الناس ظلماع ويدواياع ، وهرتذا برتاب واسرتب ءرتدخل فارته كنرتس مرتن الوظرتائف الرتال فاهرتا  رتيب  الباطل  الال ياكلون ها
للمخالفا  واملّوس ، كالعمل   كنس من أ  اس البلدي  وا مارك وا وازا  وا  اما  وغسهرتا مرتن أيمرتال املمرتامل 

 وأشباهها ..
َُ رَُجاّل َحاُق  ): يقرتول  ب رسرتول اهلل و د  اء    ديع أيب أمام  احلار ُ   سنن ابن ما   أيه مس ا َِ   َِاْقَِ
رترتَن اْلَقرترتْوس   (اْاااِرٍئ ُاْسااِلٍم بَِيِمينِااِو ِ  ُ َحااُرَم اللُااُو َ َلْيااِو اْلَجنُااَة َوَأْوَجااَب لَااُو النُااارَ  يرَترتا َرس رترتوَل الل رترته  َومث ْن َكرترتاَن :  فرتَقرترتاَل َر  رترتل  م 

سعا ا ِاْ  َأرَاٍ  َوِ ْن َناَن ِسهَ )  َالَ  ، َشْا عا َي     "  .( ان 
)ااا  أناال برجاال ُاسااِلٍم أنلااة  اا ن اهلل َِعمااو االهااا ااا  جهاانم ، وااا  انِسااْ برجاال و  احلرترتديع ااخرترتر : 

 2ُاْسِلٍم ثهبا    ن اهلل ِكسها االو ا  جهنم..(.
ا ءرخصرترته ويرترتدخل   ذلرترتك  ممرترتاع العمرترتل   البنرترتوك واملؤس رترتا  الربويرترت  اخلبانرترت  سرترتواء احلّومارترت  منهرترتا أو غسهرترتا ممرترت

 … وايانهر وأرسه  اة  وايانهر 
 
ُا  أو سويرا  أو رسه    نُ  ْيُ الياسق .و  -و  العمل بِر

فهذن وظائف ال جيادل يا ل يارف بوا ب يبارتد الااسرتق   كوذرتا مرتن أيمرتر وسرتائل المعرتاون يلرتى ا مث والعرتدوان 
 …فذلك أمر  لُ واضح كوضو  الشمَ   رابع  النهار  …

َواِن   :و د  ال ءعرتار ُْ و رتال [ ، 2املائرتدة: ]سرتورة  َوتَاَعاَوزُها َ لَاْ اْلِْاَر َوالُِاْقاَهى َو  تَاَعااَوزُها َ لَاْ اإِلثْاِم َواْلعُا
   [113هود: ]سورة  َو  تَارَْنُنها ِ لَْ اُلِمَِ  لََلُمها  َاََِمُسُكْم الُناُر   ءعار:

  ال املف رون : الركون هو املال الا س.
 ل سفاان النوري : من ال   ر دواة أو بر   ر أو ياو ر  رطاساع فقد دخل   ذلك .. و ا

                                                 
 ا  توسير القرطْ  . 1
 رواا الْخاري    اَدل المورد والحانم واب  المْار     اللاُ واه حُِث صحي  بَرقو. 2
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 َاْ  َأَ اَن َ َلْ ُخُصهَاٍة ِب ُْلٍم َأْو ُِِعيُ  َ َلْ لُْلٍم َلْم َِاَلْ  ِ   َسَخِط الُلِو َحُِاْ َِاْنالَِع " " :  ال رسرتول اهلل 
(1) . 

ال رترترتلف الصرترترتاحل   زمرترترتن اخلالفرترترت  والفمرترترتو  فّارترترتف   زمرترترتن يبارترترتد  لرترترته أ رترترتل ينرترترتد والبعرترترتد يرترترتن منرترترتل هرترترتذن الوظرترترتائف
 رترتني  ضرترترءه الوفرترتاة ، فرترتامر احلاضرترترين أال يّفنرترته ر رترتل مرترتنهر  الااسرترتق العصرترتري ل و رترتد ءقرترتدس مرترتن ذلرترتك كرترتالس أيب ذر

 ة أمساع أو يريفاع أو بريداع ا.    يمل
 رترتدا ّر و رترتلاه الصرترتالة : " كارترتف أيرترته يرترتا مهرترتدي مثذا ظهرترتر مارترتاركر واسرترتمعمل يلرترتاّر أ  رترتال ابرترتن م رترتعود 

ة ال ءّرترتن  ابارترتاع وال يريفرترتاع وال شرترترطااع وال بريرترتداع و رترتل الصرترتالة لو مهرترتا   :  لغرترتس و مهرترتا ل  رترتال  لرترته : ال أدري ،  رترتال
  2ا." 
 
 والعمل    النيابة والمحاااة والقساْ والمحانم . -ز  

ه وأهلرترترته مرترترتن ر  رترترتها ، كرترترتل ويرترترتدخل كرترترتذلك   الوظرترترتائف الباطلرترترت  الرترترتال جيرترترتب يلرترترتى امل رترترتلر املو رترترتد أن يطهرترترتر يف رترترت
 وظاف  فاها يو  حتاكر مثر  وايانهر كاحملاماة والقضاء وأمنا ا . 

ٍِ ِ   اْلَجُنِة قاِ َقَساْ باالههى ِ ا  أيه  رتال :  و د  ح ين النيب  ) اْلُقَساُة َثالثَّة قَاِضَياِن ِ   الُناِر َوقَا
ٍِ قسْ بغير  لم  َاُهَه ِ   الُناِر وَ  ٍِ َقَسْ بِاْلَحَق  َاُهَه ِ   اْلَجُنِة (الُناِر َوقَا  .3قَا

وجيب المفريق هنا بني القاضُ   احملّم  امل لم  الال حتّر شر  اهلل ، فاجور لرشرتوة أو هرتو  فارتىك  ّرتر اهلل 
سهرترتا مثر  ضرترتا  أخرترتر  لرترتاوّر هرترتا حبّرترتر اهلل ، فمنرترتل هرترتذا الشرترتك أيرترته  رترتاض   النرترتار كمرترتا أخربيرترتا النرترتيب ا  القضرترتّا  بمغ

  ولّنرترته غرترتس خالرترتد فاهرترتا .. أمرترتا القاضرترتُ الرترتذي أّرترتر با ّرترتاس الطرترتاغو  و رترتد أمرترترن اهلل ءعرترتار أن يّفرترتر برترته ، فهرترتذا
غرترتس ا ول و ضرترتامه لا رترته  رترترد معصرترتا  أو كبرترتسة كرترتا ول ومثمنرترتا القضرترتا  هنرترتا  ضرترتا  شرترترك وءو ارترتد ، وهرترتُ مرترتن أخطرترتر 

 :  القضايا يلى ا طال  ودلال هذا المفصال  وله ءعار
 ُن ال ِ ُْ  [116الن اء: ]سورة   ُلَو   َِاْغِوُر َأْن ُِْشَرَ  بِِو َوَِاْغِوُر َاا ُدوَن َإِلَ  ِلَمْ  ََِشا

  ال   : فالقضاة مثذن كما   مهر النيب 
 . .. وكل ما خالف شر  اهلل فهو ا و  وا هل وا ور  اض يقضُ با و 

اع يلرتر احلقرتو  والقرتايون ، فرتال يعمرت  وال كرامرت  ملنرتل هرتذن َو َاٍض يقضُ بغس يلر .. ولاَ العلر املقصود هنا طبع
وس ا.. برترتل العلرترتر الرترتذي جيرترتب أن يقضرترتُ برترته القاضرترتُ هرترتو يلرترتر الّمرترتاب وال رترتن  ومرترتا سرترتو  ذلرترتك وسرترت العلرترتوس النمنرترت 
 .. الشااطني

                                                 
 رواا اب  ااجة وغيرا    اب   مر واه صحي  بَرقو. 1
 (..2/383أخرجو  ُْ الرزاق    اصنوو ) 2
ُة واه حُِث صحي رواا الَْراز  وغيرا    اب   مر ونما رواا أبه داود وال 3  . ِرامي والحانم وغيرام    بِر
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   َو رترترتاٍض يقضرترترتُ ب رترترتاحلَْقِّ .. واحلرترترتق هرترترتو مرترترتا  رترترتاء   الّمرترترتاب وال رترترتن  ال غرترترتس ، وأيرترترتن كمرترترتاب اهلل وسرترترتن  رسرترترتوله 
لاكمهر و وايانهر ل ، مثيرته كمرتا يلمرته ممرتا ءقرتدس معرت،ول معطرتل لرتاَ لرته سرتلطان ، برتل ال رتلطان كلرته واحلرتق ينرتدهر 

َُ اْلَحاَق ِ   الُساال )ملا يطق به ياسقهر . ومثذا كان احلق معرت،والع معطرتالع   لرتاكمهر   وشرتر  الطرتاغو ( َ َمااَإا بَاْعا
. 

ُْ أُِااُروا َأْن َِْكُواُروا بِاِو  ميرتان وكاف أل لقضاة ي،يمون ا سالس والمو اد وا  َأْن َِاََِحاَنُمها ِ لَْ الَُاُغهِت َوَق
  لل.  [60الن اء: ]سورة 

 بل كاف أل ذلك لّل من ايم ب مثر دين المو اد للل
ءبرتاع لّرترتل وظافرترت  أو شرتُء مرترتن ممرترتا  الرتدياا خيرترتدا  نرترتاب المو ارتد ، وسرترتوقاع لّرترتل يقرتل ختسهرترتا و رترتدمها يلرترتى ة ال 

 . مث اّل اهلل ا والعقادة والدين مث َلهَ 
لرترترته   بارترترتان معرترترتى الطرترترتاغو  بعرترترتد أن برترترتني أن املرترترتو   ور رترترتر اهلل الشرترترتاي سرترترتلامان برترترتن سرترترتومان مثذ يقرترترتول   رسرترترتال 

َنُة َأْنَْاُر ِاْ  اْلَقِْالِ   ار :رتوله ءعرتر م مدالع بقرترك والّفرتوذهاب احلااة كلها أهون من الش نَاُة    …  َواْلِوِاْ َواْلِوِاْ
 رترترتال : ة فلرترتو ذهبرترته ديارترترتاك كلهرترتا ملرترترتا  رترتاز لرترتك احملاكمرترترت  مثر الطرترتاغو    لهرترترتا ولرترتو اضرترترتطّرك  ،  ِ ُِ ِااااْ  اْلَقِْاالَأَشاا

 1وخّسك بني أن حتاكر مثر الطاغو  أو ءبذل ديااك لو ب يلاك البذل ومل جي، لك احملاكم  مثر الطاغو  ا اهرت 
.. وكرترتايوا  ف   أزمنرترت  الشرترتريع  واخلالفرترت  والفمو رترتا ور رترتر اهلل ال رترتلف الرترتذين كرترتايوا يفرترترون مرترتن أمنرترتال هرترتذن الوظرترتائ

 .2ا يقولون : ة من ويل القضاء فقد ذبح يف ه بغس سّني
 :  ال وهو يمّلر ين الااسق العصري :  وأخمر هذا بّالس أ د شاكر

 أوَ  -أيرترتمث المشرترتريب ا ديرترتد  -  رترتد مرترتن امل رترتلمني أن يعمنرترتق هرترتذا الرترتدين ا ديرترتد  -مرترتب هرترتذا  -ة أفاجرترتوز مثذن  
جيرترتوز  ٍب أن يرسرترتل أبنرترتاءن لرترتمعلر هرترتذا وايمنا رترته وايمقرترتادن والعمرترتل برترته ياملرترتاع كرترتان ا ب أو  رترتاهالع لل. أَو جيرترتوز لر رترتل 
م رترتلر أن يلرترتُ القضرترتاء   ظرترتل هرترتذا ة الااسرترتق العصرترتري ا وأن يعمرترترتل برترته ويعرترترض يرترتن شرترتريعمه البانرترت  لل مرترتا أظرترترتن أن 

برترتان هرترتذا القرترترةن أي،لرترته اهلل يلرترتى رسرترتوله كمابرترتاع لّمرترتاع ، ال ر رترتالع م رترتلماع يعرترترف دينرترته ويرترتؤمن برترته  لرترت  وءفصرترتاالع ويرترتؤمن 
الرتذي  رتاء برته وا برت   طعارت  الو رتوب    ياءاه الباطل من بني يديه وال من خلفه ، وبرتان طايمرته وطايرت  الرسرتول  

أ رتلااع كل  ال ، ما أظنه ي مطاب مثالّ أن جي،س غس مىدد وال ممرتاول برتان واليرت  القضرتاء   هرتذن احلرتال باطلرت  بطاليرتاع 
 3ال يلوقه المصواح وال ا  ازة ل ا اهرت.

 

                                                 
 ( ا  حكم المرتُ .285الُرر السنية ص ) 1
ُْ ُإبِاَ  ِبَغْياِر ِساَكيٍ  (  رواا أحماُ وأباه داود وغيراماا 2  ا   أصلو حُِث ار  هع بلوظ : ) َاْ  ُجِعَل قَاِضي ا بَاْيَ  النُااِ   َاَقا

رة .  أب  اِر
 . (4/174ا  ) حاشية  مُة الِوسير () 3



 الياسق العصري 
 

71 

ة اجالس اَاة والْرلمازات . -ي  وا  بال أولْ تهل  انصب الهزارة و سِه
فهذن الوظائف ال شك أذا ءدخل   العرافرت  الرتال  رتاء المورتذير منهرتا   ا  اديرتع   زمرتن اخلالفرت  والفمو رتا  

 ذلك أركاياع لدول وأيمم  الطواغاه وأس اع لااسقها. .. فهُ   أزمن  يباد الااسق ءعمرب مثضاف  مثر
ر أفرترترتوان اخلطبرترترتاء ويّبرترترتل امل رترترتا د وخيرترترتدس فرترترتوزير ا و رترترتاف مرترترتنالع ال شرترترتك أيرترترته كرترترتافر  رترترترس سرترترتند للمجرترترترمني ، يّّمرترترت

الّنائَ ، فهو يبد ملخططا  دولمه العلمايا  ، ينفذ سااس  الملباَ وال خيرترج أو أارتد يرتن ياسرتقها ، وكارتف أارتد 
 يمرترتول  منصرترتبه مثالّ بعرترتدما أ  رترتر الامرترتني الدسرترتموري   فقرترتال : ةأ  رترتر برترتاهلل العمرترتار أن أكرترتون  لصرترتاع للرترتوطن ينرترته وهرترتو مل

 . وللمسة أو امللك ا وأن أ ىس الدسمور و وايني الدول ..ا مثر ةخر   مهر الشركُ
نرترتاك مرترتن هرترتو فهرتو مثذن لرترتاَ  رترترد موظرترتف يرترتادي .. برترتل ركرترتن مرترتن أركرترتان الدولرترت  و طرترتب مرترتن أ طاهرترتا .. ومثن كرترتان ه

شر منه وأطغى .. كوزير الدول  للشؤون القايويا  وا داري  منالع أو وزير الداخلا  وكذا اخلار ا  أو وزير املالا  الربويرت  
أو وزيرترترتر  لرترترت  الىبارترترت  .. وهّرترترتذا فرترترتال شرترترتك أن هرترترتذن املنا رترترتب در رترترتا  ممفاوءرترترت    ال،يد رترترت  وا حلرترترتاد والّفرترترتر ، وءمنرترترتو  

و رترترب المو ارترتد وأهلرترته ، و رترتد ءّرترتون  رترترأ  ينرترتد بعضرترتهر ، خفارترت  ينرترتد ةخرترترين ،  مهرترتامهر   يصرترترة الشرترترك وأهلرترته ،
نديرتد ، بإرسرتاء  وايرتد الااسرتق و فرت   وايانرته وا ىامهرتا ولّنهر  اعاع ممعاويون يلى حنر المو ارتد و رتااي  الشرترك والمّ 

، ولرتذا ء رتمى الرتوزارة .. وهرتذا واضرتح برتني معلرتوس مرتن أهرتداف وأسرتَ الرتوزارة و لرتَ الرتوزراء ال جيرتادل فارته مثالّ  اهرتل 
ينرترتدهر بال رترتلط  المنفاذيرترت  ، ايمرترتر دسرترتمورهر الرترتذي يرترتنص يلرترتى اا  ة يهرترتامن  لرترتَ الرترتوزراء يلرترتى مصرترتاحل الدولرترت  ، 

 . ويرسر ال ااس  العام  للوّوم  ويمابب ءنفاذها..ا مثر غسها
ر ، وهرترترتُ هو رترترتوايان وهنرترترتاك شرترترتبه   دميرترترت  يمشرترترتبع وأرترترتمج هرترترتا   هرترترتذا ا رترترتال كنرترترتس ممرترترتن ال يعرفرترترتون وا رترترتب الطواغارترترته

 يند امللك ، وهو بال شك ا مجاج سا ع مردود  ..  ا مجا هر  بعمل  يوسف  
 ويريد  ائل هذن الشبه  أن يرتوسف مل يّفر مب هذا ، فلماذا يّفر احلّاس بذلك ل 

كمرتا   مثن  ائل هذن الشبه  يّفر  ن هذا القول سوء أدب مب ا يبااء وءرتنّقص  رتر ، والمرتنقص يرتدخل   ال  رتب
 ذكرن القاضُ يااض   ةالشفا ا

هرترترترتذا ومثن ا  رترترترتا   رترترترتد ايعقرترترترتد يلرترترترتى يصرترترترتم  ا يبارترترترتاء مرترترترتن الّفرترترترتر ومرترترترتن الّبرترترترتائر ، كمرترترترتا ذكرترترترترن القاضرترترترتُ يارترترترتاض   
 . ةالشفاا، وا مهور يلى يصممهر من الصغائر أيضا

ه الرترت الس معصرتوماع واحلّرتر بشريعرت  الّفرتار كفر  يه  ّر بالطاغو  وحتاكر مثلاه ، والبرتد أن يّرتون يوسرتف يلارت
 . منه ، فدل هذا يلى أيه مل أّر بشريع  الّفار

ولقاُ بعاناا  ا  نال  : فاهلل  ل  الله  د بعع  ارتب الرسرتل با منرتاب الطرتاغو  والّفرتر برته ، كمرتا  رتال ءعرتار
 [36 النول:]سورة  أاة رسه   أن ا ُْوا اهلل واجِنْها الَاغهت

 نْو ؟ هل أار ِهسف باجِنال الَاغهت ولم ِجِ
نرترتا مفّوضرترتاع جيرترتري ا مرترتور وفرترتق شرترتريعمه وشرترتريع  أبارترته يعقرترتوب يلاهمرترتا   ّ والصرترتواح  أن يوسرترتف يلارترته ال رترتالس كرترتان ممَ 

 . ال الس ، و ذا اسى  أخان بناامني وكان هذا هو  ّر ال ار    شريعمهر
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الّافرين وك فرتر هر م َ رتفِّهاع ملرتا هذا و د كان يوسف يلاه ال الس  م مهراع لدينه دايااع مثر المو اد ممهراع للرباءة من 
 : – ّاي  ينه  -هر يلاه ،  ىت وهو   ال جن ، كما  ال ءعار 

  ِ  ُُوَن ِااااْ  ُدوزِاااِو ُُ اْلَقُهااااُر ، َااااا تَاْعُْااا اااّر َأْم اللُاااُو اْلَهاِحااا ْ  َِاَصااااِحَِْ  الَساااْجِ  َأَأْربَااااّل ُاَِاَوَرقُاااهَن َخياْ   َأْساااَما
ُُوا ِ   ِ ُِاااُا َإلِاا َ  َسااُمْيُُِمهَاا َأزْاااُِمْ  ُِ   َوآبَاااؤُُنْم َاااا َأزااَلَ  اللُااُو ِبَهااا ِاااْ  ُسااْلََاٍن ِ ْن اْلُحْكااُم ِ   لِلُااِو َأَاااَر َأ  تَاْعُْاا َُ الاا

ُُ ِالُاَة قَااْهٍم   :  ويقرتول[ ، 40-39 :يوسرتف]سرتورة   اْلَقاَيُم َوَلِكاُ  َأْناَااَر النُااِ    َِاْعَلُماهنَ   ُِاْ ِانُاهَن ِ زَا  تَارَْنا
ُُ ِاُلَة آبَاِئ  ِ بْاَراِايَم َوِ ْسَحاَق َوَِاْعُقاهَل َااا َنااَن لَ  نَاا َأْن ُزْشاِرَ  بِاللُاِو ِااْ  بِالُلِو َوُاْم بِاذِخَرِة ُاْم َناِ ُروَن ، َواتُاَْاْع

 ٍْ  [38-37: يوسف]سورة   َشْ 
فاها   ..لل  . أو ينقضها بعد الممّنيأفا علنها ويصد  ها ويديو مثلاها وهو م مضعف.. مث خي 

   سبوايك ريب هذا همان كبس 
فرتإذا ءبرتني لرتك أن يوسرترتف كرترتان يلرترتى ملرترت  مثبراهارترتر المرترتُ هرتُ مثيرتالن المو ارتد والرتديوة مثلارته ومثظهرتار املعرتاداة للّفرتار 

ه شرترتُء مرترتن والرترترباءة مرترتنهر وهرترتى أمرترتور يلرترتى النقرترتاض مرترتن مرترتواال ر يلمرترته يقانرترتاع أن يوسرترتف يلارترته ال رترتالس مل يقرترتب منرترت
 مواالة الّفار ال ظاهراع وال باطناع ومل أّر بشر  غس شر  اهلل ..

مثن  م قاي   ءويل كنس مرتن املفمرتويني للرتوزارة   ظرتلِّ  الرتدول الطاغوءارت  الرتال ءشرتر  مرتب اهلل وحترتارب أولارتاء اهلل وءرتوايل 
 أيداءن يلى ف عل يوسف يلاه ال الس  ااس فاسد وباطل من و ون : رت

ممرترترتويل الرترترتوزارة   ظرترترتلِّ هرترترتذن احلّومرترترتا  الرترترتال حتّرترترتر بغرترترتس مرترترتا أيرترترت،ل اهلل ءعرترترتار البرترترتد وأن أرترترتىس دسرترترتمورهر  ن  مثرت   1
ُون أن ِِحاانمها  لاْ    ل ما أمرن أن يّفر برتهالوضعُ ويدين بالوالء وا خالص للطاغو  الذي أمرن اهلل أوّ  ُِِر

برتد ينرتدهر مرتن الق رتر يلرتى هرتذا الّفرتر  برتل ءرتويل برتل ال .[60: الن رتاء]سرتورة   الَاغهت وقُ أِاروا أن ِكوروا باو
يق الّرترترمي ابرترتن الّرترترمي ابرترتن  املنصرترتب مباشرترترة مامرترتاع كمرترتا هرترتو احلرترتال بالن رترتب  لعضرترتو الربملرترتان ومرترتن يرترت،ير أن يوسرترتف الصرترتدِّ

َْاِدزَااااا َواْلَوْحَشاااااْ ِ زُااااُو ِاااااْ   ِ  َ ْنااااُو الِسااااهَْ  لَِنْصااااِرفَ َنااااَمِلَ     : الّرترترترترمي كرترترترتان كرترترترتذلك مرترترترتب أن اهلل زكرترترترتان و رترترترتال ينرترترترته
. فهو من أكفر اخللرتق وأيمرتنهر،  رتد برتر ء مرتن امللرت  ومرتر  مرتن الرتدين، برتل هرتو شرتر  [24: يوسف]سورة   اْلُمْخَلِصي َ 

ُهُم َُْغاااِهَِانُاُهْم  قَااااَ  َ ِِْعُلتِااا َ   :  مرترترتن مثبلرترترتاَ اللعرترترتني الرترترتذي اسرترترتمنى  رترترتني أ  رترترتر فقرترترتال َأْجَمِعااايَ  . ِ   ِ َْااااَدَ  ِااااناْ
 [83-82: صسورة ] اْلُمْخَلِصيَ  

 ويوسف يلاه ال الس يقاناع وبنص كالس اهلل ءعار من يباد اهلل املخلصني بل من سادا ر ..
رت مثن  ممرترتويل الرترتوزارة   ظرترتلِّ هرترتذن احلّومرترتا  رت أ  رترتر الامرترتني الدسرترتموري  أس مل يق رترتر رت البرترتد لرترته أن يرترتدين بالقرترتايون  2

 يبرتد   لرتص  لرته وخرتادس  مطارتب  ملرتن وضرتعون   احلرتقِّ والباطرتل الّفري الوضعُ وأن ال خيرج ينه أو خيالفرته، فمرتا هرتو مثال
 والف ق والملر والّفر..

..لل مثن  َمرترتن  فهرتل كرترتان يوسرترتف الصرترتدِّيق كرترتذلك،  رترتىت يصرترتلح اال مجرترتاج بفعلرترته لم رترتويغ منا رترتب القرترتوس الّفريرترت 
وزيد مرته ومرو رته مرتن ا سرتالس.. يرمُ ييب اهلل ابن ييب اهلل ابن ييب اهلل ابن خلال اهلل بشٍُء من هذا ال يشك    كفرترن 
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ُُوا اللُاَو َواْجَِِنُْاها الَُااُغهَت   ن اهلل ءعار يقول:  ُْ بَاَعاْاَنا ِ   ُنَل أُُاٍة َرُسه  َأْن اُْ ُْا . [36: النورتل]سرتورة  َوَلَق
 فهذا أ ل ا  ول وأيمر مصلو    الو ود يند يوسف يلاه ال الس وسائر رسل اهلل..

يو الن رترترترتاس مثلارترترترته   ال رترترترتراء والضرترترترتراء و  االسمضرترترترتعاف والممّرترترترتني مث هرترترترتو ينا ضرترترترته فاّرترترترتون مرترترترتن فهرترترترتل يعقرترترترتل أن يرترترترتد
   : املشركني لل كاف واهلل  رتد و رتفه بايرته مرتن يبرتاد اهلل املخلصرتني لل ولقرتد ذكرتر بعرتض أهرتل المف رتس أن   ولرته ءعرتار

  ِ ُُْخااَم َأَخاااُا ِ اا  ِدِااِ  اْلَمِلاا دلارترتل يلرترتى أن  يوسرترتف يلارترته ال رترتالس مل يّرترتن  .[76: يوسرترتف]سرترتورة  ...َاااا َناااَن لَِي
 م طبقاع لنماس امللك و ايويه وال م نقاداع له وال م ل،ماع با خذ به..

فهل يو د   وزارا  الطواغاه أو برملايا ر الاوس منل هرتذا لل أي أن يّرتون  رتال الرتوزير فاهرتا كمرتا يقرتال ةدولرت  
 .داخل دول ا..لل فإن مل يو د فال و ه للقااس ها هنا.

وََناَمِلَ  َاُكنُاا لُِيهُساَف  ،  رتال ءعرتار:  رت مثن  يوسف يلاه ال الس ءور ءلك الوزارة بممّني مرتن اهلل يرت، و رتل 3
 ِِ ََْر فهرترتو مثذاع مّرترتني مرترتن اهلل ، فلرترتاَ للملرترتك وال لغرترتسن أن يضرترترن أو يع،لرترته مرترتن منصرترتبه  .[56: يوسرترتف]سرترتورة  ِ اا  ا

 ضاءن...ذاك ،  ىت ومثن خالف أمر امللك أو  ّمه و 
فهل  رتؤالء ا راذل املمرتولني ينرتد الطواغارته الارتوس يصرتاب  مرتن هرتذا   منا رتبهر املهىئرت  الرتال هرتُ   احلقاقرت  لعبرت  

 باد الطاغو  ،  ىت يصح مقاي مها يلى والي  يوسف يلاه ال الس ءلك ومّانه ذاكل.
 :  ال سبوايه وءعار ك ،رت مثن  يوسف يلاه ال الس ءور الوزارة ةحبصاي ا  قاقا  كامل  من املل 4
   ِّْاَنا ِاِكيّ  َأِاي َُ  .[54: يوسف]سورة   َاَلُما َنُلَمُو قَاَ  ِ ُزَ  اْليَاْهَم َل
َهاااا  لُِيهُسااافَ َاُكنَاااا  وََناااَمِل َ   هرت    وزارءرترترترتل  غرترترتس منقو رترترترتلرترترته  ريرترترت  المصرترترترف كامرترترت فاطلقرترترته    ِِ َِاََِْااااُهأُ ِاناْ ََْر ِ ااا  ا

.. فهرتل منرتل هرتذا مو رتود   معرتىض يلارته وال لاسرتب لرته وال ر ارتب يلرتى ءصرترفاءه مهمرتا كايرته. فرتال 1َحْيُث ََِشااْ
ء رت،ال وء رتوب سرتريعاع مثذا لعرتب الرتوزير بذيلرته ، أو ظهرتر  …  وزارا  الطواغاه الاوس أس أذرتا  صرتايا  كاذبرت  زائفرت 

مثال خرتادس  ل ااسرتا  ا مرتس  يلاه شُء من املخالف  أو اخلرتروج يرتن خرتع ا مرتس أو ديرتن امللرتك لل فمرتا الرتوزير ينرتدهر
الف أمراع من أوامر امللك أو الدسمور الوضرتعُ ولرتو كرتان  أو امللك يامر بامرن وينمرتهُ ين ذاه ، ولاَ له احلق بان خي 

 ... مضاداع  مر اهلل ءعار ودينه
وكرتّذب ء،كامرته ومن زير أن شا اع من هذا يشبه  ال يوسرتف يلارته ال رتالس   واليمرته فقرتد أيمرتر الفريرت  وكفرتر برتاهلل 

 .. سبوايه لاوسف يلاه ال الس
 ... فال  رتال للقارتاس هرتا هنرتا فإن يلر أن  اله يلاه ال الس ووضعه ذاك غس مو ود الاوس   وزارا  الطواغاه

 .. ، مثذاع فلاىك املبطلون ينهر ا ذر وا ذيان   هذا الباب
ِِ  ِ اا لُِيهُسااَف ِلَ  َاُكنَااا وََناامَ  ولقرترتد  رترتال اهلل ءبرترتارك وءعرترتار يرترتن يوسرترتف يلارترته ال رترتالس : ََْر : يوسرترتف]سرترتورة  ا

21]. 
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رتَن  رتر   ا رض مرتن املرتؤمنني بقولرتهةوهذا  مل  د بّانه اهلل ءعار   موضب  ِّّ  خر من كمابه فو ف  ال من ميَ 
 : ِِ ََْر َولِلُاِو َ اِقَْاُة  وا بِااْلَمْعُروِف َوزَاَهاْها َ اِ  اْلُمنَكارِ َوآتَااُها اللَُنااَة َوَأَاارُ  َأقَاُاها الُصالةَ اُلِمَِ  ِ ن ُاُكُناُاْم ِ   ا

 . [41: احلج]سورة  اَُُاهِر 
وال شرترتك أن يوسرترتف يلارترته ال رترتالس مرترتن هرترتؤالء برترتل مرترتن سرترتاد ر ، الرترتذين مثن مّرترتنهر اهلل أمرترتروا برترتاملعروف وذرترتوا يرترتن 

و المو ارترترتد الرترترتذي كرترترتان أ رترترتل املنّرترترتر.. وال شرترترتك وال ريرترترتب ينرترترتد مرترترتن يرترترترف ديرترترتن ا سرترترتالس أن أيمرترترتر معرترترتروف فارترترته هرترترت
ا  رترتول   ديرترتوة يوسرترتف وةبائرترته يلرترتاهر ال رترتالس... وأيمرترتر منّرترتر هرترتو الشرترترك الرترتذي كرترتان أرترتذر منرترته يوسرترتف وميقرترته 
رترتَن اهلل لرترته كرترتان  رترتادياع مبلرترت  ةبائرترته   ّ ويرترتبغض وي عرترتادي أربابرترته.. و  داللرترت  واضرترتو  و اطعرترت  يلرترتى أن يوسرترتف بعرترتد أن َم

اع لارباع لّلِّ مرتا خالفهرتا ويا ضرتها... فرتال هرتو  ّرتر بغرتس مرتا أيرت،ل اهلل ، وال يعقوب واسوا  ومثبراهار ، ةمراع ها ياها
هو أيان يلى احلّر بغس ما أي،ل اهلل ، وال أيان ا ربرتاب املشرترِّيني والطواغارته املعبرتودين مرتن دون اهلل وال ظرتاهرهر 

 .. أو ءوالهر كما يفعل املفمويون   منا بهر الاوس
عا ر كما يفعل الاوس املفمويون   الربملايا  بل ي قال  ،مرتاع مثيرته  رتد أيّرتر  رتا ر وغرتس  فضالع أن ي شاركهر   ءشري

... وذلرترترتك برترترتنص كرترترتالس اهلل  م نّرترترترهر و ّرترترتر بالمو ارترترتد وديرترترتا مثلارترترته ويابرترترتذ وأبعرترترتد مرترترتن خالفرترترته ويا ضرترترته كائنرترترتاع مرترترتن كرترترتان
يَق الّرمي ابن ا كرمني بغس هذا مثال كافر  خباع   د  من مّلمه الطاهرة ال،كا ... بر  ءعار... وال يصف الصدِّ

َوقَاااَ  اْلَمِلااُ  ائْاُِااهِز  بِااِو :  وممرترتا يرترتدل يلرترتى هرترتذا أيضرترتاع داللرترت  واضرترتو  ويؤكرترتدن.. بارترتان وءف رترتس  مرترتل  ولرترته ءعرترتار
ِْاَنا ِاِكايّ  َأِااي ّ  َأْسَِْخِلْصوُ  َُ مرتا ء رتر  الّرتالس الرتذي  . ف[54: يوسرتف]سرتورة   لِنَاْوِس   َاَلُماا َنُلَماُو قَااَ  ِ زُاَ  اْليَااْهَم لَا

نه وأمنه لل. أء ران ايشغل بذكر  ص  امرأة الع،ي، و د ايمهرته وظهرتر  ّّ ب به وم كّلر يوسف امللك به هنا ،  ىت أيج 
 احلق فاها ... أس ء ران كل مه ين الو دة الوطنا     واملشّل  اال مصادي    و..و... أس ماذا للل.

بغس برهان ، فإْن فعَل فهو من الّاذبني .. لّن املبرتنيِّ املف رتر لقولرته لاَ   د أن ير ر بالغاب ويقول ها هنا 
ُُوْا اللّااوَ  واضرترتح   رترتريح     ولرترته ءعرترتار:  َاَلُمااا َنُلَمااُو  ءعرترتار: ُْ بَاَعاْانَااا ِ اا  ُنااَل أُُاااٍة ُرُسااه   َأِن اْ ُْاا َواْجَِِنُْااهْا  َوَلَقاا

ُْ   : و وله ءعار[ ، 36: النول]سورة  الَُاُغهت ِْْلَ  َلَِ ْ  ُأوِح َ َوَلَق ََُ   ِ لَْيَ  َوِ لَْ اُلِمَِ  ِاْ  قَا َُ لََيْحاَْ َأْشارَْن
و ولرته ءعرتار   و رتف أهرتر املهمرتا    ديرتوة يوسرتف يلارته [ ، 65: ال،مرتر]سرتورة   َ َمُلَ  َوَلَُِكهَزُ  ِاَ  اْلَخاِسارِِ َ 

ُُ   الصرترتالة ال رترتالس: ُُ و . َناااِ ُروَن    ُااامْ   بِاااذِخَرةِ   بِاللّااِو َوُااام  ُ ُِاْ ِانُااهَن  قَاااْهمٍ  ِالُااةَ  ِ زَاا  تَارَْناا آبَاا ِئ   ِالُااةَ اتُاَْاْعاا
ٍْ َإِل َ  َ لََنا َأن ِزْشِر  ِ بْاَراِايَم َوِ ْسَحَق َوَِاْعُقهَل َاا َنانَ  َنا َوَ لَاْ  بِالّلِو ِا  َشْ    َ النُااِ  َولَااِك ّ  ِا  َ ْسِل الّلِو َ َلياْ

ااّر َأِم اللّااُو ِاَِاَوَرقُاهَن َأَأْربَاااّل  … : و ولرترته ءعرتار ينرترته[ ، 38-37: يوسرتف]سرترتورة   َِْشاُكُروَن  َ النُاااِ    َأْناَاارَ  َخياْ
ُُ اْلَقُهااارُ  ُُوَن ِااا  ُدوزِااِو ِ  ُ َأْسااَماْ َسااُمْيُُِمهَاا َأزااُِمْ   اْلَهاِحاا ُسااْلََاٍن ِ ِن َوآبَاا ؤُُنم ُاااا َأزااَلَ  اللّااُو ِبَهااا ِااا   َاااا تَاْعُْاا
ُِ  اْلَقاَيُم َولَااِكُ  َأْناَاارَ  اْلُحْكُم ِ  ُ لِّلوِ  َُ ُُوْا ِ  ُ ِ ُِاُا َإلِاَ  الا -39: يوسرتف]سرتورة  النُااِ   َ َِاْعَلُماهَن  َأَاَر َأ ُ تَاْعُْ

40. ] 
ول  ديوءرترته ومل مرترته ومل رترت  ال شرتك أن  هرترتذا أيمرترتر كرتالس ينرترتد يوسرترتف يلارته ال رترتالس فهرترتو الرترتدين القرتاِّر ينرترتدن وأ رترتل  أ رت

ةبائه.. فإذا أمر مبعروف فهذا أيمر معرتروف يعرفرته... ومثن ذرتى يرتن منّرتر فلرتاَ مبنّرتر ينرتدن أيّرتر ممرتا ي نرتا ض هرتذا 
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ِْاَنا ِاِكايّ  َأِاايّ   :  لرته ا  ل وي عارضه.. فإذا ءقرر هذا .. وكان  واب  امللك َُ فهرتو دلارتل  واضرتح   ِ ُزَ  اْليَااْهَم لَا
مللرترتك  رترتد ءابعرترته ووافقرترته يلارترته وأيرترته  رترتد ءرترترك مل رترت  الّفرترتر واءبرترتب مل رترت  مثبرترتراهار ومثسرترتوا  ويعقرترتوب ويوسرترتف يلرترتاهر يلرتى أن  ا
 ... ال الس

ق له  ري  الّرتالس والرتديوة مثلاهرتا وء رتفاه رتأو   ل مثْن ش َه : يلى أ لِّ ا  وال أ رّن يلى ءو ادن ومل   ةبائه، وأطل
وال كلفه مبا ي نا ضه أو خيالفه... و  بك هذا فر اع يمامرتاع برتني  الرته  ما خالفها ومل يعىض يلاه   شٍُء من ذلك

واغاه وأيرتواذر   وزارا  الارتوس أو املشرتاركني  رتر بالمشرتريب رتار الطرترتيلاه ال الس هذن.. وبرتني  رتال املفمرتويني مرتن أيصرت
   برملايا ر .. 

 رترترتالس للرترترتوزارة مل يّرترترتن  الفرترترتاع للمو ارترترتد وال مثذا يرفرترترته مرترترتا سرترترتبق كل رترترته حتقرترترتق لرترترتديك يقانرترترتاع برترترتان  ءرترترتويل يوسرترترتف يلارترترته ال
 .. م نا ضاع ملل   مثبراهار كما هو  ال من ءو ا   هذا ال،مان

أن اال مجاج يلى  واز ءرتويل الرتوزارة    ّرتر الطرتاغو  بقصرت  يوسرتف يلارته من هذا يمبني لك وبشّل واضح 
 . ال الس ا مجاج سا ع مردود ال شك
ءقرترترتل  رمرترترتاع يرترترتن الرترترتوزارة مهمرترترتا  رترترتاول أن ير رترترتب  رترترتا املر عرترترتون برترترتل هرترترتُ أشرترترتد خطرترترتراع وكرترترتذا يضرترترتوي  الربملايرترترتا  فإذرترترتا ال 

وأيمر  رماع فملك ةسلط  ءنفاذي ا وهذن ي رتموذا ةءشرتريعا ا فوقاقرت  يرتواب الربملايرتا  المشرتريعّا  أذرتر طواغارته  رتد 
 .. اختذهر من أياهر ين يف ه   المشريب ، أرباباع مشريني

ُُ اْلَقُهاارُ ِاَِاَوَرُقهَن  َأَأْربَالّ   :و د  ال ءعار  اّر َأِم اللّاُو اْلَهاِحا  :و رتال يرتن أمنرتا ر [ ، 39: يوسرتف]سرتورة   َخياْ
  ا َورُْاَْازَاُهْم َأْربَاب ا َا  ُدوِن الّلِو َواْلَمِسايَ  ابْا َ  َأْحَْاَرُامْ اُتَخُموْا  ُ ا َواِحا ُُوْا ِ لَااه   ُ ِ لَااَو  َااْرََِم َوَااا أُِااُروْا ِ  ُ لِيَاْعُْا

 [ ..31: الموب ]سورة   ِ  ُ ُاَه ُسَْْحازَُو َ ُما ُِْشرُِنهنَ 
وال مايب أن يذكر أَْيضاع أذا يراف  .. و د ءقدس النهُ ينها يند أئم  ا ور فّاف بغسهر ممرتن هرتر أظلرتر وأطغرتى 

الع مينرتل طائفرت  مرتن النرتاس أمرتا يضرتو لل.. وكاف مثذا يرفه أن هذا يرتو  خطرتس  رتداع مرتن أيرتوا  العرافرت  .. فرتالعريف مرتن
ا. و برتل أن يمرتور العضرتو مهامرته البرتد مرتن   رتمهر الشرتركُ ذاءرته يلرتى ا رتىاس   لرتَ ا مرت  فهرتو ة مينرتل ا مرت  باسرترها

الشرترترترك والطرترترتاغو  ة الااسرترترتق والقرترترتايونا وا خرترترتالص ة لرترترتدار الّفرترترتر واحلرترترتاكر املشرترترتر  سرترترتواء كرترترتان امللرترترتك أو الرترترترئاَ أو 
هرترترترتذن الربملايرترترترتا  طواغارترترترته  رترترترتغار ، أشرترترترتركوا أيف رترترترتهر مرترترترتب اهلل ءرتَعرترترترتار   المشرترترترتريب يشرترترترتريون ا مرترترترتس ا. فاملشرترترترتاركون   

 ويقننون ويقررون ، مب مشّريهر ا ول الذي بادن المشريب كله   البالد .
  

 قاعدة في وظائف الحكومات
ظرترتائف والصرترتنايا  وأخرترتساع .. ولّرترتُ ال يرمانرترتا يلمرترتاء احلّومرترتا  ويبارترتد الااسرترتق وسرترتديمه أينرترتا  رترتد  ّرمنرترتا  ارترتب الو 

 وديويا مثر البطال  .. وما مثر ذلك .. يورد ما يقله احلاف  ابن  جر   فمح الباري ة كماب ا  ارة ا :
 أي العمل يند أهل الشرك مثال لضرورة بشرطني: -كرن أهل العلر ذلك ة
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ررن يلرتى امل رتلمنيا أ د ا : أن يّرتون يملرته فامرتا أرتل للم رتلر فعلرته ، وااخرتر : أن ال يعانرته يلرتى مرتا يعرتود ضرت 
 1اهرت 

 . ُ العمل مثذالل للم لررتّون فرتسن شرطاع  الناع : أن ال يرتوأضاف غ
.. فرترترتإن كرترترتان  فا رترتمفاد مرترترتن ذلرترترتك أن ا ور للم رترترتلر املو رترترتد البعرترترتد يرترترتن وظرترترتائف  ّومرترترتا  يبارترترتد الااسرترترتق يمومرترترتاع 

و  ايرت   رتوايانهر أو الق رتر والبد ، فالضابع   ذلك أن ال يّون   الوظاف  مثياي  يلى ظلر أو باطرتل أو معصرتا  أ
 له شاياع ةخر كما  دمنا .. وكل امر   جاج يف ه.. واهلل امل معان .. ، يلى ا ىامها والمواكر مثلاها وأمناله فإن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( .4/452 ِ  الْاري ) 1
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 وفي الطريق مخذلون ومرجفون
 

مرترتنهر ومرترتن ياسرترتقهر الشرترتركُ مرترتا دامرترتوا  وبعرترتد أن يرفرترته ضرترترورة معرترتاداة يبارترتد الااسرترتق العصرترتري ، ولرترت،وس الرترترباءة    
مصرين يلى حتّامه ،  ىت ير عوا مثر شر  اهلل العمار و ّمه العادل ويّفرتروا برتذلك الااسرتق .. ورأيرته أ اديرتع 

الواضو    النهُ ين الركون مثر من هر أهون مرتنهر شرتراع بّنرتس ، والمورتذير مرتن مثيرتايمهر يلرتى ظلمهرتر أو  النيب 
 ئفهر الباطل ..املشارك    كنس من وظا

بعرتد هرترتذا كلرترته ، مثيرترتاك مث مثيرترتاك أن ءعرترترض يرترتن ءلرترتك ا  اديرتع النبويرترت  و ملهرترتا لقرترتول فرترتالن أو يرترتالن ، أو ءغرترتى مبرترتا 
يو اه الشاطان ويقذفه    لوب كنس من ضعفاء ا ميان من مثر افا  املصاحل والضرورا  وغسهرتا مرتن الملبا رتا  ، 

 .. ريق ديوءه وال  مر لقل  ال الّني أو بّنرة ا الّنيك طوأمرن واسل   هدي يباك  هْ ب  رتنَ بل ءَ 
أمرترتا اال مجرترتاج بالضرترترورا  وا كرترتران يلرترتى مرترتواالة يبارترتد الااسرترتق ومثيرترتايمهر يلرترتى برترتاطلهر أو شرترتركاا ر أو مرترتد  مرترتا 
يعبدويه أو  ايمه .. فال جيوز اسرتمبا   شرتُء مرتن ذلرتك مبجرترد المهديرتد برتالطرد مرتن الوظافرت  أو المضرتااق   الرترز  أو 

 خرترترتراج مرترترتن البلرترترتد ، واحلرمرترترتان مرترترتن بعرترترتض  مرترترتوت الرترترتدياا .. فرترترتإن اهلل هرترترتو الرترترترزا  ذو القرترترتوة املمرترترتني وللم رترترتلر   هرترترتذن ا
املوا ف  دوة بايبااء اهلل ءعار .. وهذا شرتعاب يلارته ال رتالس خيرتسن  ومرته برتني العرتودة مثر ديرتنهر أو اخلرتروج مرتن  رتريمهر 

  :اع ممرترتا يمعرترتذر برترته أكنرترتر النرتاس ، برترتل جيارترتبهر بّرترتل وضرترتو  هرتو ومرترتن معرترته مرترتن املرتؤمنني ، فرترتال يقرترتدس يلرترتى ءو ارترتدن شرتا 
َُ ِ ْإ َزُجازَاا اللُاوُ  زَا ِ   ِاُلُِِكْم بَاْع ُْ ُْ ا ْاَِاَرِْاَنا َ َلْ الُلِو َنِمب ا ِ ْن ُ  َهاا َوَااا َُِكاهُن لَنَاا َأْن زَاعُاهَد  َأَوَلْه ُنُنا َنارِِايَ  َق ِاناْ

َْ الُلُو رَباِ  نَاَنا َوبَااْيَ  قَاْهِانَاا بِااْلَحَق ِ يَها   ّ َأْن ََِشا ا َ َلْ الُلِو تَاهَُنْلَنا رَبُاَنا ا ْاَِْ  بَاياْ ٍْ ِ ْلم  ََ رَبِاَنا ُنُل َشْ  َُ َنا َوِس َوَأزْا
ُر اْلَواِتِحي َ   .[89-88ا يراف: ]سورة   َخياْ
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رَُناااها َأْن َِاُقهلُاااها آَانُاااا َوُااااْم    لااام َأَحِساااَب النُااااُ  َأنْ أ  ولامرترترتذكروا  رترترتول اهلل ءرتَعرترترتار   أوائرترترتل العنّبرترترتو  :  ُِاِاْ
ُقها َولَايَاْعَلَمُ  اْلَكااِإبِ  َُ ِْْلِهْم  َالَايَاْعَلَمُ  اللُاُو الُاِمَِ  َصا ُْ  َاَِاُنا اُلِمَِ  ِاْ  قَاا يَ  َأْم َحِساَب الُاِمَِ  َِاْعَملُاهَن ُِاْوَِاُنهَن َوَلَق

َْ َاا َِْحكُ  َُ اْلَعِلايُم َوَااْ  الُسَيََاِت َأْن َِْسُِْقهزَا َسا َْ اللُاِو  َاِ ُن َأَجاَل اللُاِو َذٍت َوُااَه الُساِمي ُمهَن َاْ  َناَن َِاْرُجه ِلَقاا
ُُ لِنَاْوِسااِو ِ ُن اللُااَو َلغَنِاا ٌّ َ ااْ  اْلَعاااَلِمي َ  َُِجاِااا َُ  َِ زَُمااا  َوِاااْ  النُاااِ  َاااْ  َِاُقااهُ   … [6-1العنّبرترتو : ]سرتورة  َجاَااا

َنَة الُناِ  َنَعَماِل الُلوِ آَاُنا بِال  .[9العنّبو : ]سورة  ُلِو  َِ َإا ُأوِإَي ِ   الُلِو َجَعَل ِ ِاْ
 يقول الشاي  د بن يماق :

قُاااْل ِ ْن َنااااَن آبَااااؤُُنْم َوَأبْانَااااؤُُنْم َوِ ْخاااَهازُُكْم  ة مل جيعرترترتل اهلل الرترترتدياا يرترترتذراع ملرترترتن ايمرترترتذر هرترترتا .  رترترتال اهلل ءعرترترتار :  
ُُِمهَااا َوِتَجاارَّة َتْخَشاْهَن َنَسااَدَاا َوَاَسااِنُ  تَاْرَضاْهزَاَها َأَحاُب ِ لَايْ َوَأْزَواجُ  ُكْم ِااْ  اللُاِو ُكْم َوَ ِشيَرُتُكْم َوَأْاَهاّ  اقْاَِاَر ْا

ُِي اْلَقاهْ  َُْارِِا َواللُاُو   َِاْها [ ، 24: الموبرت ]سرتورة   َم اْلَواِساِقي َ َوَرُسهِلِو َوِجَهاٍد ِ   َسِْيِلِو  َاَِاَرُبُصها َحُِْ َُِِْتَ  الُلُو بِا
ُُ َحْرَ  اذِخَرِة زَلِْد َلُو ِ   َحْرثِاِو َوَاا و ال ءعار : ُُ َحااْ  َنااَاْ  َناَن ُِرِِ َهاا َوَااا لَاُو ِ ا  ااَن ُِرِِا زْاَيا زُ تِاِو ِاناْ ُِ ْرَ  الا

ُْ ِلَمااْ  َاااْ  َناااَن  و رترتال ءعرتار:[ ، 20الشرترتور : ]سرتورة  اذِخااَرِة ِاااْ  َزِصاايبٍ  ُُ اْلَعاِجلَااَة َ ُجْلنَااا لَااُو ِ يَهااا َاااا َزَشااا ُِرِِاا
ُحهر ا َوَااْ  َأرَاَد اذِخاَرَة َوَساَعْ َلَهاا َساْعيَاَها َوُااهَ  ُْ ُُ ثُُم َجَعْلَنا َلُو َجَهُنَم َِْصالَاا َااْمُاها ا َاا ُُْولََِاَ  َنااَن زُرِِ  ُااْ ِاّ  َ 

 . [19-18 ا سراء:]سورة   َسْعيُاُهْم َاْشُكهر ا
 .1و  ِحملنكم الشيَان باسَِْاْ الرزق أن تَلْها بمعاص  اهلل " "فاما يرويه ين ربه :  و ال النيب  

لَاة  وملا ذى اهلل سبوايه ين  ل املشرتركني مثر بامرته ، ويلرتر مرتن خلقرته االيمرتذار باحلا رت   رتال :   َوِ ْن ِخْواُِْم َ ياْ
َْ َ َسْهَف ُِاْغِنيُكْم الُلُو ِاْ  َ سْ  فلر يعذر بالفقر واحلا   مثر ما   أيديهر وأخرترب أيرته  [28الموب : ]سورة  ِلِو ِ ْن َشا
 2الرزا  ذو القوة املمني ا اهرت 

أن  صرترتد أ رترترتد   3ويقرترتول الشرترتاي يبرترتد اللطارترترتف برترتن يبرترتد الرترترتر ن برترتن   رترتن : ة و رترتد ي رترترترف مرترتن ةيرترت  سرترترتورة برترتراءة 
هديه اهلل كما هو يص ااي  ، والف و  مثذا أطلرتق ومل يقرتىن ا غراض الدياوي  لاَ بعذر شريُ بل فايله فاسق ال ي

بغسن فامرن شديد وويادن أشد وياد ، وأي خس يبقى مب مشاهدة ءلك املنّرا  وال ّو  يلاها ومثظهرتار الطايرت  
 4وااليقااد  وامر من هذا دينه وءلك حنلمه والمقرب مثلاهر بالبشاش ..ا اهرت.

يا يفوسهر وما يعلنون ويعلر الصاد  من الّاذب واملّرترن احلقاقرتُ مرتن غرتسن وفو  العباد رب يعلر سبوايه خفا
.. 

                                                 
رواا اب  ااجو والَْراز  والحانم وغيرام واه صحي  بشهااُا  وأولو ) ن روح القاُ  زواث  ا  رو ا  أزاو لا  تماهت   1

 …زوس حِْ تسِكمل رزقها
 جْل الجهاد . 17ا  الُر السنية ص  2
 [ .24 :]سهرة الِهبة اذِة ْم..ُقْل ِ ْن َناَن آبَاؤُُنْم َوأَبْاَناؤُنُ ِعن   قهلو تعالْ :  3
 (.4/3ا  اجمه ة الرسائل والمسائل النجُِة ) 4
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ه  رترتدوداع جيهلهرترتا أو يمجاهلهرترتا كنرترتس مرترتن املمهرترتاويني احملمجرترتني برترتا كران   رتلرترت دوارتران و رترترتو رترتد ءّلرترتر العلمرترتاء   ا كرترت
 زماينا..

 ذكر احلاف  بعضها   الفمح .. من ذلك :
، واملّرترَن ةبرتالفمحا يرتا ،اع يرتن الرتدفب أو الفرترار  ا  ادراع يلى مثيقا  ما يهدد بهأن يّون املّر ن ة بّ ر الراء  -1

. 
 أن يّون ما هدد به فورياع ، أو يغلب يلى ظنه ويى ح يندن أيه مثذا اممنب أو ب به ذلك . -2
 ه .أن ال يمهر من املامور ما يدل يلى ماديه ، كان يعمل زيادة يلى ما ميّن أن ي،ول البالء به ين -3

ومعلرترترتوس أن الضرترترترورا  ءقرترترتدر بقرترترترتدرها .. وأن املا رترترتور ال ي رترترتقع باملع رترترتور ، وكرترترترتل مثي رترترتان أخرترترترب وأيرترترترف بنف رترترترته 
 .. وكفرتى بنف رته الارتوس يلارته   رتاباع وبربرتك يلارتك ر ابرتاع  و د  ضرورءه من زورها.. ماماع كمعرفمه بنجاسرتمه وطهارءرته

.. 
المورترترتاكر مثر الطرترترتاغو  لرترترتاَ كرترترتا كران يلرترترتى سرترترتائر  ومعلرترترتوس أن ا كرترترتران يلرترترتى مثظهرترترتار الّفرترترتر أو مرترترتواالة الّفرترترتار أو

الرترتذي أي،لرترته ب رترتببه ةيرترتا  ا كرترتران .. والرترتذي أرترتمج كنرترتس مرترتن املمهرترتاويني دومرترتاع بفعلرترته.. مل  املعا رترتُ .. وأن يمرترتاراع 
مرترترتا  رترترتال مثالّ بعرترترتدما ذا  مرترترتن أ رترترتناف الضرترترترب والعرترترتذاب ، وأوذي   اهلل أذ  شرترترتديداع ، فّ رترترتر  ضرترترتلويه  يقرترترتل 

 لك مما جيب يلى احملمج بقصمه أن يمذكرن وي موضرن مثن كان منصفاع..و مل أبوان وغس ذ
ور رترتر اهلل الشرترتاي يبرترتد الرترتر ن برترتن   رترتن برترتن الشرترتاي مثذ خياطرترتب بعرترتض أهرترتل زمايرترته ممرترتن هرترتر يلرترتى شرترتاكل  هرترتؤالء ، 

لرته و هلرته بالعرتداوة  فاقول : ة رضُ اهلل ين يمار ءربأ من املشركني وسبهر وسب دينهر ومعبودا ر فلرتذلك ءصرتدوا
الشرترتديدة ، ومرترتا مث  ريرترت  وال  بالرترت  يلرترتى ا سرترتالس ، فجعلرترتوا يضرترتربويه أشرترتد الضرترترب ويعذبويرترته أشرترتد العرترتذاب و ب رترتون   

ومرترتب هرترتذا  1مثذا مرترتر هرترتر يقرترتول : "  رترترباع ةل ياسرترتر فرترتإن مويرترتدكر ا نرترت  " ب رترتر مامرترتون ، و ملرترتوا أبرترتان وأمرترته وكرترتان النرترتيب 
ر برترتال مثكرترتران و لرترتمر وفعلرترتمر ءقربرترتاع مثلرترتاهر واخمارترتاراع مرترتن غرترتس أن وغرترتسن مل يقرترتب منرترته مثالّ القرترتول دون الفعرترتل . وأيرترتمر سرترتاريم

يّرترتون مرترتنهر طلرترتب ملرترتا فعلممرترتون ، فمرترتا طلبرترتوا مرترتنّر ذلرترتك وال اممنعرترتمر ، وال أكرترترهمر يلارترته فرترتاين أيرترتمر مرترتن يّمرترتار فهرترتو 
 وأيمر   طر  يقاض ، شعرا..

 2سار  مشر   وسر  مغرباع     شمان بني مشر  ومغربا اهرت
: ة فهرترتذن  رترتال  الّمرترتاب يف رترته بعرترتدما ذكرترتر بعرترتض موا رترتف النبرترتا    رترتواب النرترتيب  ا مرترتن124مث  رترتال ص ة

وما لقوا مرتن املشرتركني مرتن شرتدة ا ذ  ، فرتاين هرتذا مرتن  رتال هرتؤالء املفمرتويني الرتذين سرتاريوا  أ واب رسول اهلل 
مبرترتا  رترتال اهلل ءعرترتار :  مثر الباطرترتل وأوضرترتعوا فارترته وأ بلرترتوا وأدبرترتروا وءرترتوددوا وداهنرترتوا وركنرترتوا ويّممرترتوا ومرترتد وا  ل فّرترتان أشرترتبه
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 َِِسااير ا نَااَة ذتَاْهَاااا َوَاااا تَاَلُْاُااها ِبَهااا ِ  ُ  ُْ َ لَااْيِهْم ِاااْ  َأْقََارَِاااا ثُااُم ُسااَُِلها اْلِوِاْ . [14ا  رترت،اب: ]سرترتورة  َولَااْه ُدِخلَاا
 ي ال اهلل النبا  يلى ا سالس ا ايمهى كالمه ر ه اهلل ءعار ، وكايه يمّلر   زماينا..

ل  رترترتائالع ممرترترتن ال يشرترترتعرون مبصرترترتاب ا سرترترتالس ومرترترتا  رترترتل برترترته مرترترتن فرترترتنت وضرترترتالال  القرترترتوايني ويبارترترتدها يقرترترتول :  رترترتد ولعرترترت 
َُ اللُاِو  هّوله ا مر . فا ول : بل ا مر واهلل أهول وأكرب مما   بمر وأيمر ممرتا مسعرتمر  َوَتْحَساُْهزَُو َايَان اا َوُااَه ِ ْنا

 ءعار ، وخطر الشرك ويمر مف رتدءه وكنرترة أبوابرته وذرائعرته وكنرترة ومن يرف  در المو اد ويمممه يند اهلل َ ِ يّم 
املم رترترتا طني ا رترترتالّني فارترترته   زماينرترترتا هرترترتذا ، وكرترترتان    لبرترترته  ارترترتاة وغرترترتسة وغضرترترتب هلل وحلرماءرترترته وشرترترتريه ، يرترترترف خطرترترتورة 

وأشرتر به ويمر املصاب  الال  له وحتل   ا سالس وامل لمني ، ولّن أكنر من ءر  والعارتاذ برتاهلل  رتد ماءرته  لرتوهر 
لرترته  هرتذا الباطرتل وايمادءرته واسرترتممرأءه فاسرتمهويمه واسمصرتغرءه .. وأ رترتبح ينرتد كنرتس مرترتنهر كرتذباب و رتف يلرترتى أيفرته فقرتال

ب رتوا ومل يو قرتوا ومل يضرتربوا ومل يعرتذبوا وال رتب مرترتالرترتبادن هّرتذا.. فغ ن يرتراهر الارتوس أمجرتون بالضرترورا  وا كرتران ، مل أ 
اهر مرترترتب هرترترتذا مهطعرترترتني مثر كرترترتل هاويرترترت  وطامرترترت  ممرترترتا يهرترترتدس أ رترترتول الرترترتدين ، وءرترترتر  يرترترتا ر يشرترترتر معشرترترتار مرترترتا يرترترتال يّمرترترتار 

ويقوضها ، ظايني أن  رد اخلوف يلى فوا  بعض  شرتور الرتدياا وممايهرتا مرتن وظافرت  أو منصرتب أو سرتّن أو وطرتن 
 يباح  ر حنر المو اد وذبح العقادة ..

نا لرترتك بعرترتض شرترتروطه ، وبرترتني اخلرترتوف هرترتذا و رترتد فرترتر  أهرترتل العلرترتر   كالمهرترتر كنرترتساع برترتني ا كرترتران احلقاقرترتُ الرترتذي  رترتّدم
ا رترد ، فهرتا هرتو مثمرترتاس أهرتل ال رتن  وا مايرت  ر رترته اهلل ءرتَعرتار بعرتد احملنرت  ، ملرترتا دخرتل يلارته أرتك برترتن معرتني لمجرتاع برترتا كران 

ََْماَِ ٌّ بِاإِلَِمااِن   وءال يلارته : ابرتن معرتني فقلرتب أ رتد و هرته مثر ا هرت  ا خرتر ، فمرتا زال  ِ  ُ َااْ  ُأْنارَِا َوقَاْلُْاُو ُا
يعمرتذر ويقرتول : "  رتديع يمرترتار برتن ياسرتر".. فلمرتا خرترترج مرتن ينرتدن ،  رتال أ رترتد : " أرتمج حبرتديع يّمرتار ، و رترتديع 
يّمار يقول : مرر  هر وهر ي بويك ، ذامهر فضربو  ، وأيمر  ال " يريد أن يضربّر " فقرتال أرتك : .. واهلل مرتا 

 1 ر ال ماء أفقه   دين اهلل منكا اهرت.رترأيه حته أدي
أضرترتف مثر هرترتذا أن أهرترترتل العلرترتر يرترترتذكرون دائمرترتاع   أبرترترتواب ا كرترتران أن ا خرترتذ بالع،ميرترترت  والنبرترتا  يلرترترتى ديرترتن اهلل خرترترتس 
 وأبقى .. وموا ف ال لف من الصواب  ، وسس ا ئم  وأخبارهر أشهر وأكنر من أن أصرها هذا املقاس الضاق .. 

 " اهرت.   ينه ولو أفضى مثر  ملهيقول احلاف  ابن كنس : " وا فضل أن ينبه امل لر يلى د
ذلرترترتك  يرترترته البرترترتد  رترترتذا الرترترتدين مرترترتن ر رترترتال يضرترترتوون مرترترتن أ لرترترته ويصرترترتد ون مرترترتب اهلل ءرتَعرترترتار فاباعرترترتون الرترترترخاص بالغرترترتايل 

هر رتوالفا  بالبا ُ .. وها هر أءبرتا  الرسرتل يشرتروا باملناشرتس وذا رتوا ألرتوان العرتذاب فمرتا ردهرتر ذلرتك يرتن ديرتنهر ويقادءرت
 …  النباني وديوة املرسلني ذن هُ سنرتومّلمهر شا اع وه
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َلُكْم ُِاْ َخاُم الُرُجاُل  َاُيْحَواُر لَااُو  :"برتذلك أ رتوابه وخيربيرتا ءنبامرتاع وءعلامرتاع فاقرتول  وخيرترب النرتيب    ُْ َنااَن َااْ  قَااْاْ قَاا
َُ َ َلْ رَْأِسِو  َاُيْجَعُل ِزْصَوْيِ  وَ  ُْ بِاْلِمْنَشاِر  َاُيهَض ِِ  َاُيْجَعُل ِ يَها  َاُيَجا ََْر ُِ َااا ُدوَن ِ   ا ِا ُِ َُْاَشاِط اْلَح ُِْمَشُط ِب

ُا َإِلَ  َ ْ  ِدِِنِو .. "  ُِ  1َلْحِمِو َوَ ْ ِمِو َ َما َُِص
وهّذا كان  لوا  اهلل وسالمه يلاه يذكر أ وابه  وينبمهر باخبار أهرتل النبرتا  وأرتنهر يلاهرتا دومرتاع  رتىت مثذا  

اهلل ملرتن أكرترن و لبرته مطمرت ن با ميرتان ، ولرتاَ كورتال كنرتس ذكرن بالرخصرت  ومغفرترة  و ب أ دهر مبا و ب فاه يّمار  
 من دياة هذا ال،مان يديديون بنصوص الرخص وا كران والضرورا  طوال  اا ر فمىت يمهرون دين اهلللل

فالنبا  النبا  .. فما هرتُ واهلل مثالّ أيرتاس  الئرتل مضرتُ سرتراياع كافمرتا كايرته .. وبعرتد أن مضرتُ ، فّايرته مرتا ءعرتب 
يّذب من يّذب وال ءنّعر من ءنّعر .. مث ير ب هؤالء وهؤالء مثر رهرتر لاجرت،  الرتذين أسرتاهوا مبرتا يملرتوا  من ءعب وال

 ، وجي،  الذين أ  نوا باحل ى ..
أمرترترتا مصرترترتلو  الرترترتديوة فقرترترتد أم رترترته   زماينرترترتا من،لقرترترتاع خطرترترتساع ، اي،لرترترتق فارترترته كنرترترتس مرترترتن الرترترتدياة الرترترتذين أف رترترتدوا ديرترترتنهر 

 نازال  وا لّا  .. مث أمجون بعد ذلك بشبه ..وءو ادهر بّنس من املداهنا  والم
 رترترتالث يشرترترترة سرترترتن    مّرترترت  برترترتني ا  رترترتناس ، وال خيفرترترتى ف رترترتاد ا مجرترترتا هر هرترترتذا  ومرترترتن أشرترترتهرها مّرترترتوث النرترترتيب 

، وذلرترتك أذرترتر يلجرترتون حبجرترتمهر هرترتذن   كنرترتس مرترتن  وبطاليرترته لّرترتل مرترتن كرترتان لديرترته أد  بصرترتسة   دينرترته وديرترتوة يبارترته 
  مرترتن الشرترتعر ، كا يضرترتماس مثر  رترتاش يبارترتد الااسرترتق وشرترترطمهر و ال رترتهر الشرترتركا  املوبقرترتا  الرترتال هرترتُ   أيارترتنهر أد

 المشريعا  .. وما مثر ذلك مما  دمنان وفصلنان من الوظائف الشركا  أو ا يمال احملرم  .
وال رترتؤال الرترتذي يفرترترض يف رترته يلرترتاهر بإحلرترتا  .. هرترتو مرترتا و رترته الداللرترت    ءلرترتك الفرترتىة املّارترت  يلرترتى هرترتذا الباطرترتل كلرترته 

 للل
   ءلك الفىة ءلّر ا  ناس أو أ  ر يلى ا ىامها وا خالص  ا ، والوالء لعبادها ل   مد  النيب هل 

لاّرتون اسرتمداللّر مبّو رته بانهرتا و اهرتا لل أس أ رتل ديوءرته كلهرتا   –كما ءفعلرتون   –شا اع من ذلك   هل فعل 
الرتذي هرتو الشرتطر ا ول مرتن ة  -ا ياليارت  كان  ائماع يلى الّفر بملرتك ا  رتناس وء رتفاهها وبارتان زيفهرتا والرترباءة منهرت

ال مث لرترتَه مث الّ اهلل ا .. برترتل والرترترباءة ممرترتن أ رترتّر يلرترتى يباد رترتا وسرترتدايمها .. ومثيرترتالن ذلرترتك وباايرترته ومثظهرترتارن رغرترتر اسمضرترتعافه 
 يىك ا واب   واب اال مجاج .. -للل  واسمضعاف أءبايه 

رترترج الرترتدياة النرترتاس مرترت  ن الشرترترك برترتاخمالف  رترتورن يرترتن طريرترتق ال رترتّو  وخال رترت  ا مرترتر أن يقرترتول : هرترتل يعقرترتل أن خي 
 ين الشرك أو الولو  فاه أو مواالءه و مواالة أهله . أو أن ي صلووا الف اد بإف اد ، ال يعقل ذلك أبداع ..

   .  ماماع كما أيه ال يعقل أن ء،ال النجاس  بنجاس  أخر  .. أو أن يمطهر من البول بالبول
ا فمرتو   امرت   رتول سرتؤال وّ رته مثلارته  ملرته : أن هنرتاك  مويرت  11/620و  ةولإلماس ابن ءاما     مو  الفمرتا

مرترتن ا رترترمني جيممعرترتون يلرترتى  صرترتد الّبرترتائر مرترتن القمرترتل و طرترتب الطريرترتق وال رترتر   وشرترترب اخلمرترتر وغرترتس ذلرترتك ، فرترتاراد أ رترتد 
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يلرتى مسرتا   املشايي املعروفني باخلس واءبا  ال ن  أن مينعهر مرتن ذلرتك ويعمرتل يلرتى هرتدايمهر ، فلرتر ميّنرته مثال ممعهرتر
وغنرترتاء مغرترتمث بشرترتعر مبرترتا  فلمرترتا ايصرترترفوا ءرترتاب مرترتنهر  ايرترت  وءركرترتوا ال رترتر   وغرترتس ذلرترتك مرترتن  رترترائمهر ، وأم رترتوا يموريرترتون 
ين الشبها  ويؤدون املفروضا  وجيمنبرتون احملرمرتا  ، فهرتل يبرتا  فعرتل هرتذا ال رتما   رتذا الشرتاي ملرتا يىءرتب يلارته مرتن 

ل هرتذن الطريرتق وبارتان ف رتادها وأذرتا طريرتق بديارت  وبرتني مرتا  ملرته أن املصاحل لل اخل . فا اب ا مرتاس ابرتن ءامارت  بإبطرتا
   الطريق الشريا  النبوي  غى وكفاي  ين الطر  البديا  .

ورمبا ا مجوا بقايدة درء املفاسد ، فهل هناك يا أويل ا لباب أيمرتر مرتن مف رتدة الشرترك مثذرتا أيمرتر مف رتدة مرتن 
 الو ود ..لل

موب  الموب  أيهرتا الغرتافلون ، فرتإن الفمنرت   صرتله   أ رتل الرتدين ال   فرويرته وال   فاحلذر احلذر أيها العا لون وال
الرترتدياا ، فاجرترتب أن ءّرترتون العشرترتسة وا زواج وا مرترتوال والمجرترتارة وامل رترتاكن و ايرترت  للرترتدين وفرترتداء ينرترته ، وال جيعرترتل الرترتدين 

 فداء ينها وو اي   ا ..
ُُِمهَااا َوِتَجاارَّة قُاْل ِ ْن َنااَن آبَااؤُُنْم َوَأبْانَااؤُ   ال ءعرتار :  ُنْم َوِ ْخاَهازُُكْم َوَأْزَواُجُكاْم َوَ ِشايَرُتُكْم َوَأْااَهاّ  اقْاَِاَر ْا

ُِْتَ  اللُاُو َتْخَشْهَن َنَساَدَاا َوَاَساِنُ  تَاْرَضْهزَاَها َأَحاُب ِ لَاْيُكْم ِااْ  اللُاِو َوَرُساهِلِو َوِجَهااٍد ِ ا  َساِْيِلِو  َاَِاَربُ  ُصاها َحُِاْ َِا
َُاْ  ُِي اْلَقْهَم اْلَواِسِقيَ  ِب  [24: الموب ]سورة  رِِا َوالُلُو   َِاْه
فمفطن  ا وءاملها فإن اهلل أو ب أن يّون اهلل ورسوله وا هاد   سباله أ ب من ءلك النمايا  كلهرتا ، فضرتالع  

 .ها ين وا دة منها أو أكنر ، أو شُء دوذا مما هو أ ق فلاّن الدين يندك أغلى ا شااء وأيال
ويلى املو د أن ال ينورف ين الطريق أو ي مو ش أو يفى ين امل س لقلرت  ال رتالّني وكنرترة املخرتالفني وال يقرتل 
: ة أين ذهرتب النرتاس ومرتا برتا ر زهرتدوا هرتذن الطريرتق فرتإن يل هرتر أسرتوة ا لل فرتإن هرتذا مرتن أسرتباب هرتالك أكنرتر اخللرتق 

، ولرترترتاّن كمرترترتا  رترترتال بعرترترتض الصرترترتواب    الرترترتبالء : ة مثن وسرترترتقوطهر .. ولارترترتنج بنف رترترته وأهلرترترته ، ولاشرترترتح بدينرترترته ويقادءرترترته 
يرترترض برترتالء فقرترتدس مالرترتك دون يف رترتك ، فرترتإن جترترتاوز الرترتبالء فقرترتدس يف رترتك دون دينرترتك فرترتإن احملرترتروس مرترتن  رترترس دينرترته ومثن 

 .1ا امل لوب من سلب دينه
ة الرترتال ولرترتاعلر أن أهرترتل احلرترتق أ رترتل النرترتاس فامرترتا مضرترتى ، وهرترتر أ رترتل النرترتاس فامرترتا بقرترتُ والسرترتاما   هرترتذن ا زمنرترت  املمرترتاخر 

ازداد احلرترترتق فاهرترترتا غرابرترترت  .. واملو رترترتد البصرترترتس ال ي رترترتمو ش مرترترتن  لرترترت  الرفارترترتق مثذا اسمشرترترتعر  لبرترترته معارترترت  اهلل ءعرترترتار ، وءرترترتذكر 
ال الّني  ذن الطريق من الريال ا ول الرتذين أيعرتر اهلل يلرتاهر مرتن النبارتني والصرتديقني والشرتهداء والصرتاحلني و  رتن 

ر رترتال .. ومثمنرترتا يعرترترف الر رترتال برترتاحلق .. وهرترتو ضرترتال  املرترتؤمن ومبمغرترتان .. أول رترتك رفاقرترتا .. و برترتل ذلرترتك فرترتاحلق ال يعرترترف بال
 فشّمروا وبادروا ، واهلل ويل املمقني .
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 بعض الشبهات والرد عليها
 

 ة اَولْ :هالشْ
اسمصعاب بعض الناس مثطال  لف  الّفر يلى من أطلقها اهلل يلاه من ا يممرت  الطاغوءارت  وا وضرتا  وا فرتراد  

يباد الااسق العصري بذريع  أن هذن ا يممرت  وا فرتراد ال ءنّرتر و رتود اهلل وال مرتايب   مث امرت  شرتعائر المعبرتد ، وبعرتض 
أفرترترتراد ا يممرترترترت  العلمايارترترترت  الطاغوءارترترت  هرترترترتذن يملفمرترترترتون بالشرترترترتهادة ويقامرترترتون الشرترترترتعائر مرترترترتن  رترترتالة و رترترترتااس و رترترترتج و رترترترتد   

 مثخل . ….ة ا واملؤس ا  الدينا  وأىمون ر ال الدين 
: مرترترتن الواضرترترتح  رترترتداع أن الرترترتذين يلوكرترترتون هرترترتذن الشرترترتبه  ال يعرفرترترتون معرترترتى " ال مثلرترترته مثال اهلل " وال مرترترتدلول "  جاااهالال

 ا سالس " وهذا يلى فرض   ن المن هر وهو ما ال جيوز    ق كنس من املنقفني الذين يمعللون هذن العلل . 
لمقطرترتب  –مي كلرترته مرترتن أولرترته مثال ةخرترترن ومنلرترته ال رترتن  مثن ءرترتاريي الرترتديوة ا سرترتالما  و رترترايها املريرترتر ، ومثن القرترترةن الّرترتر 

 الطريق يلى هذن الشبه  و ائلها .
هل حتمل الرسول  لى اهلل يلاه ويلى ةله وسلر وأ رتوابه العنرته واملشرتق  واحلرترب وا هرتاد  ال رتاع ويشرترين سرتن  

ا رترتاهلاون بالل رترتان فقرترتع  مموالارترت  وهرترتل يرترت،ل القرترترةن الّرترترمي مو هرترتاع وةمرترتراع وياهارترتاع طرترتوال هرترتذن ال رترتنني مرترتن أ رترتل أن يقرترتول
 ….ال مثله مثال اهلل " ويقاموا  الشعائر الال  مين دياة الااسق العصري يلى اهلل أذر ي موون ها ل … " 
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 -ومرتا الفرتر  برتني  رتول  رتريش : يرتا لمرتد ايبرتد ة منرتا سرتن  ويعبرتد ة مرتك سرتن  ، وبرتني  رتول يبارتد الااسرتق العصرترتري  
ويطاب غسن   املما ر أو الربملان أو ا امع  ل أهرتو شرتُء ةخرتر غرتس أن   رتم  لفما أو  االع _ يعبد اهلل   امل ا د 

 أول ك زمنا  و  م  هؤالء مّايا  أو موضعا  ل 
 مثن اهلل ءعار يقول :

   َْن  ُاة    الَساْلمِ ِ ا   َِا َأِِاَها اُلِمَِ  آَاُنهْا اْدُخُلها  ل ءعرتار :ويقرتو ،  ا1ةوال رتلر هرتو ا سرتالس [ 208البقرترة: ]سرتورة 
 ُِْنَاةّ  َ َتُكاهَن  َوقَاتُِلهُاْم َح ُِ  ُنلِاُو لِلّاو  ِ ِاْ َُ  ِ ُن الُاِمَِ  َِْكُواُرونَ   ويقرتول :[ ، 39ا يفرتال: ]سرتورة  َوَُِكاهَن الا

ُُوَن َأن  ُُونَ  َوُِقهُلهَن زُاْ ِاُ  بِاَْاْع ٍ  بَاْيَ  الّلِو َوُرُسِلوِ  ُِاَوَرُقهاْ بِالّلِو َوُرُسِلِو َوُِرِِ َأن َِاُِِخاُموْا بَااْيَ   َوَزْكُواُر بِاَْاْعٍ  َوُِرِِا
زَا لِْلَكااِ رَِِ  َ اَماب ا ِاِهين اا  ُأْولََِاَ  ُااُم اْلَكااِ ُرونَ  َإِلَ  َساِْيال   ُْ   : ويقرتول[ ، 150الن رتاء: ]سرتورة  َحقًّاا َوَأْ َِا

ُُوْا ِ  ُ  لِلّااوِ  اْلُحْكااُم ِ  ُ ِ ِن  ُِ  اْلَقااَيُم َولَاااِكُ  َأْناَااارَ َأَاااَر َأ ُ تَاْعُْاا َُ يوسرترتف: ]سرترتورة  النُاااِ   َ َِاْعَلُمااهَن   ِ ُِاااُا َإلِااَ  الاا
40] 

 و د سبق أن أوضونا أن الملف  بالشهادة لاَ هو و دن املقصود منها وي،يد ذلك مثيضا اع فنقول :
 مثلرترته مثال اهلل ولإلسرترتالس شرترتروطاع ال نمثن العلمرترتاء  رترتد وضرترتعوا _ بعرترتد اسرترتمقراء يصرترتوص الّمرترتاب وال رترتن  _ لشرترتهادة أ

ووضعوا  ا يوا ض فمىت ايمفى شُء من الشروق أو و د شُء من النوا ض فقد ايمقض ا  رتل ، والوا رتب املشرتاهد 
أكرترب دلارتل يلرتى ذلرتك فّرتر برتني مرتن يملفمرتون بالشرتهادة   برتالد امل رتلمني مرتن ملورتدين ومرءرتدين ومشرتركني ال شرترتك 

 دة ال شروق له وال يوا ض ، لّان هؤالء م لمني  مماع .  أمرهر ، فلو أن النطق بالشها
ومرترتن يرترتوا ض ا سرترتالس _ غرترتس الشرترترك الرترتذي هرترتو النرترتا ض ا كرترترب والرترتذي ال شرترتك أن العلمايارترت  والااسرترتق العصرترتري  

 يو  من أيوايه كما بانا _ يا ضان : 
أ  رترتن مرترتن  ّمرترته  مرترتن ايمقرترتد أن هرترتدي غرترتس النرترتيب  رترتلى اهلل يلارترته وسرترتلر أكمرترتل مرترتن هديرترته أو أن  ّرترتر غرترتسن  -أ

 كالذين يفضلون  ّر الطواغاه يلى  ّمه فهو كافر .
من ايمقرتد أن بعرتض النرتاس ي رتعه اخلرتروج يرتن شرتريع  لمرتد  رتلى اهلل يلارته وسرتلر كمرتا وسرتب اخلضرتر اخلرتروج  -ب

 ين شريع  موسى يلاه ال الس فهو كافر . 
رة بعرترتد مرترترة و رترتد ءّلمرترتوا بالشرترتهادءني سرترت ل ابرترتن ءامارترت  ر رترته اهلل يرترتن  ّرترتر  مرترتال الممرترتار الرترتذين يقرترتدمون مثر الشرترتاس مرترت

 وايم بوا مثر ا سالس ومل يبقوا يلى الّفر الذي كايوا يلاه   أول ا مر .
و برترتل أن يقرترترأ الفمرترتو  يلانرترتا أن يمرترتذكر أن  رترتايون الممرترتار هرترتو " الااسرترتق " الرترتذي ذكرترترن ابرترتن كنرترتس سرترتابقاع وساشرترتس مثلارترته 

   منها : ابن ءاما  فاها ، فا اب ر ه اهلل بفمو  طويل   ام
ة كرتل طائفرت  خر رته يرترتن شرتريع  مرتن شرترائب ا سرترتالس المرتاهرة املمرتواءرة فإذرتا جيرترتب  ما رتا باءفرتا  أئمرت  امل رترتلمني ،  
ن ءّلمه بالشهادءني فإذا ا روا بالشهادءني واممنعوا يرتن الصرتلوا  اخلمرتَ و رتب  مرتا ر  رتىت يصرتلوا ومثن اممنعرتوا مثو 
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ومثن اممنعرتوا يرتن  رتااس شرتهر رمضرتان أو  رتج البارته العمارتق وكرتذلك ين ال،كاة و رتب  مرتا ر  رتىت يرتؤدوا ال،كرتاة كرتذلك 
مثن اممنعوا ين حترمي الفوا ش أو ال،يا أو املا رتر أو اخلمرتر أو غرتس ذلرتك مرتن لرمرتا  الشرتريع  وكرتذلك مثن اممنعرتوا يرتن 
 احلّرترترترتر   الرترترترتدماء وا مرترترترتوال وا يرترترترتراض وا بضرترترترتا  وحنوهرترترترتا حبّرترترترتر الّمرترترترتاب وال رترترترتن  ، وكرترترترتذلك مثن اممنعرترترترتوا يرترترترتن ا مرترترترتر

يرتؤدوا ا ،يرت  يرتن يرتد وهرتر  رتاغرون وكرتذلك مثن أظهرتروا  وأباملعروف والنهُ ين املنّر و هاد الّفار مثر أن ي لموا 
البرترتد  املخالفرترت  للّمرترتاب وال رترتن  واءبرترتا  ال رترتلف منرترتل أن يمهرترتروا ا حلرترتاد   أمسرترتاء اهلل وةياءرترته أو المّرترتذيب بويرترتا  اهلل 

ن يلارترته  ايرترت  امل رترتلمني يلرترترتى يهرترتد اخللفرترتاء الراشرترترتدين ، مثن و رترتفاءه والمّرترتذيب بقرترتدرن و ضرترترتائه أو المّرترتذيب مبرترتا كرترترتا
الطعرترتن   ال رترتابقني ا ولرترتني مرترتن املهرترتا رين وا يصرترتار والرترتذين اءبعرترتوهر بإ  رترتان أو مقاءلرترت  امل رترتلمني  رترتىت يرترتدخلوا   

نَاةّ ُكاهَن  َ تَ  َوقَااتُِلهُاْم َحُِاْ : طايمهر الال ءو رتب اخلرتروج يرتن شرتريع  ا سرتالس وأمنرتال هرتذن ا مرتور  رتال ءعرتار  ِ ِاْ
ُِ  ُنِلُو لِّلو  َُ َوَإُروْا َااا بَِقاَ   َِا َأِِاَهاا الُاِمَِ  آَانُاهْا اتُاُقاهْا اللّاوَ    و ذا  ال ءعار : [193 البقرة:]سورة  َوَُِكهَن ال

َُْإزُهْا ِبَحْرٍل   َِ ن ُلْم تَاْوَعُلها ِ ن ُننُِم ِاْ ِاِنيَ  الَربَا ِاَ    ..[ 279-278 البقرة:]سورة  َوَرُسهِلوِ  ِو َاَ  اللّ  َ 
وهذن اايا  ي،له   أهل الطائف ملا دخلوا   ا سالس والم،موا بالصرتالة والصرتااس ولّرتن اممنعرتوا يرتن ءرترك الربرتا  

لرترترته ولرسرترترتوله مثذا مل ينمهرترترتوا يرترترتن الربرترترتا ، والربرترترتا هرترترتو ةخرترترتر مرترترتا  رمرترترته اهلل وهرترترتو مرترترتا يؤخرترترتذ برضرترترتا  فبرترترتني اهلل  رترترتر أذرترترتر لرترترتادون
 به ، فرترتإذا كرترتان هرترتؤالء لرترتاربني هلل ورسرترتوله جيرترتب  هرترتادهر فّارترتف ملرترتن يرترتىك كنرترتساع مرترتن شرترتعائر ا سرترتالس أو أكنرهرترتا   رترتا

كالممار ، و د اءفرتق يلمرتاء امل رتلمني يلرتى أن الطائفرت  مثن اممنعرته يرتن بعرتض وا برتا  ا سرتالس المرتاهرة املمرتواءرة فإيرته 
وال،كرتاة و رتااس شرتهر رمضرتان أو  رتج البارته العمارتق أو مرتن  جيب  ما ا ، مثذا ءّلموا بالشرتهادءني واممنعرتوا يرتن الصرتالة

احلّرترتر بارترترتنهر بالّمرترتاب وال رترترتن  أو يرترتن حترترترترمي الفرترتوا ش أو اخلمرترترتر أو يّرترتا  ذوا  احملرترترتارس أو مرترتن اسرترترتموالل النفرترترتوس 
وا موال بغس  ق أو الربا أو املا ر أو ا هاد للّفار أو ين ضرهر ا ،ي  يلى أهل الّماب وحنو ذلرتك مرتن شرترائب 

 .1سالس فإذر يقاءلون يلاها  ىت يّون الدين كله هللاا 
 من م لر غاور .. ر ه اهلل و  سؤال مو ه مثر ابن ءاما  

يقول ال ائل وا فاع  ا ر لإلماس ة هؤالء الممار الذين يقرتدمون مثر الشرتاس مرترة بعرتد مرترة و رتد ءّلمرتوا بالشرتهادءني 
 -مرتر ،فهرتل جيرتب  مرتا ر ل ومرتا  ّرتر مرتن  رتد أخر رتون معهرتر كرهرتاع  ومل يبقوا يلى الّفر الذي كايوا يلاه   أول ا 

ل وما  ّر من يّرتون مرتب ي رتّرهر  -أي أذر يضمون امل لمني مثر  فوف  اشهر كرهاع .. المجناد ا  باري 
مرترتن املنم رترتبني مثر العلرترتر والفقرترته والمصرترتوف وحنرترتو ذلرترتك ل ومرترتا يقرترتال فرترتامن زيرترتر أذرترتر م رترتلمون واملقرترتاءلون  رترتر م رترتلمون 

 …  ما ظامل فال يقاءل مب أ د ا ل وكلاه
 ال ابن ءاما  ر ه اهلل :  ةومل يّرتن معهرتر   دولرتمهر مرتور  رتر مثال مرتن كرتان مرتن شرتر اخللرتق مثمرتا زيرتديق منرتافق ال 

وأمرترترتا مرترترتن هرترترترتؤالء مرترترتن هرترترتو شرترترترتر أهرترترتل البرترترتد  كالرافضرترترترت   –أي أن يمهرترترتر ا سرترترترتالس  –يعمقرترترتد ديرترترتن ا سرترترترتالس   البرترترتاطن 
ف رتقهر وهرتر   بالدهرتر مرتب مّرتنهر ال أومثمرتا مرتن أفجرتر النرتاس و  –وهر أ واب البد   –وا هما  واالجتاري  وحنون 
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.. ألرتاَ  1أجون الباه العماق ومثن كان فاهر من يصلُ ويصوس فلاَ الغالرتب يلرتاهر مث امرت  الصرتالة ومثيمرتاء ال،كرتاة ا
 ذلك هو الّائن ل

فوّمرته  ّمهرتر وفرتاهر مرتن الرتردة يرتن  وكل من يفر مثلاهر من أمراء الع ّر وغرتس ا مرتراء ويقول ابن مام   : ة
شرترترائب ا سرترتالس بقرترتدر مرترتا ارءرترتد ينرترته مرترتن شرترترائب ا سرترتالس ومثذا كرترتان ال رترتلف  رترتد مسرترتوا مرترتايعُ ال،كرترتاة مرءرترتدين مرترتب كرترتوذر 

  2ا للم لمني  الااع يصومون ويصلون ومل يّويوا يقاءلون  اي  امل لمني .. فّاف مبن  ار مب أيداء اهلل ورسوله 
: ة فإيرته ال ينضرتر مثلرتاهر طويرتاع مرتن املمهرترين ا سرتالس مثال منرتافق أو زيرتديق أو فاسرتق فرتا ر  يقول ابن ءاما   أيضا

 .. 3ا ومن أخر ون معهر مّرها فإيه يبعع يلى يامه وحنن يلانا أن يقاءل الع ّر  اعه مثذ ال ميا، املّرن من غسن
أن يقاءرترتل برترتل يلارترته مثف رترتاد سرترتال ه وأن  ويقرترتول ابرترتن ءامارترت  لرترتذراع املّرترترن : ة املّرترترن يلرترتى القمرترتال   الفمنرترت  لرترتاَ لرترته

يرترتن شرترترائب ا سرترتالس كمرترتايعُ ال،كرترتاة  يصرترترب  رترتىت يقمرترتل مملومرترتا فّارترتف برترتاملّرن مثر  مرترتال امل رترتلمني مرترتب الطائفرترت  اخلار رترت 
كرهرته أن مثن  ملرته امل رتلمون .. و مثواملرءدين وحنوهر فال ريب مثن هرتذا جيرتب يلارته مثذا اكرترن يلرتى احلضرتور أن ال يقاءرتل و 

 4يف ه بقبل ذلك املعصوس أور من العَّ فلاَ له أن يملر غسن فاقمله ل ال يقمل هوا بالقمل ، لاَ  ف 
ويقول ابن ءاما  أيضاع : ةوهذا يمبني أن من كان م لر ا  ل هو شرتر مرتن الرتىك الرتذين كرتايوا كفرتاراع فرتإن امل رتلر 

فقهرترتا أو منصرترتوفا أو ءرترتا را أو  ا  رترتلُ مثذا ارءرترتد يرترتن بعرترتض شرترترائعه أسرترتوأ  رترتاال ممرترتن مل يرترتدخل بعرترتد   ءلرترتك الشرترترائب مم
كاءبا أو غس ذلك فهؤالء شرتر مرتن الرتىك الرتذين مل يرتدخلوا   ءلرتك الشرترائب وأ رتروا يلرتى الّفرتر و رتذا جيرتد امل رتلمون 
من ضرر هؤالء يلى الدين ماال جيدويه من ضرر أول ك وينقادون لإلسالس وشرائعه وطاي  اهلل ورسوله أيمرتر ايقارتاد 

 .5ا ن بعض الدين ويافقوا   بعض وأن ءماهروا بااليم اب مثر العلر وا ميانمن هؤالء الذين ارءدوا ي
ال وزن  رترتا وال  –شرترتبه  الرترتملف  بالشرترتهادة ومث امرترت  بعرترتض الشرترتعائر  –وبنرترتاءع يلرترتى مرترتا سرترتبق يمضرترتح أن ءلرترتك الشرترتبه  

 ايمبار مايب الرباهني القاطع  واحلقائق النسة   معى " ال مثله مثال اهلل " 
يقف  لاالع يند  ول ابن ءاما  " مثن الردة ين شرائب الدين أيمر من خروج اخلرتارج ا  رتلُ ينهرتا و دير بنا أن 

 " 
لنقرترتول : مثن هرترترتذا هرترتو مرترترتا أدركرترترته املخطرترتع الاهرترترتودي الصرترترتلايب فقرترتد يرترترت َ املخطرترتع مرترترتن مثخرترترتراج امل رترتلمني يرترترتن أ رترترتل 

أخبرتع وأخطرتر :  رتا مثر ا رتطنا   مثر مرتا هرتو –بعرتد المفّرتس والمرتدبس  –دينهر مثر املذاهب ا حلاديرت  واملاديرت  فلجرتا 
أيمم  حتّر بغس ما أي،ل اهلل و  الو ه يف ه هرتُ ءرتديُ ا سرتالس وءمهرتر ا رتىاس العقارتدة فقملرتوا مث  رتاس ا مرتاهس 
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وضمنوا والءها وخد روا ضرتمسها مث ايطلقرتوا يهرتدمون شرتريع  اهلل   مرتامن مرتن ايمفاضرتمها ولرتذلك ال جيرتره أربرتاب هرتذن 
 باذر " دميو راطاون " منالع . –مفمخرين  –باذر ملودون أو ال ديناون بانما يصر ون ا يمم  يلى المصريح 

 هذا مب أن الطريق وا دة والنهاي   مماع سمّون وا دة غس أن الصورة مل ءّممل بعد . 
 

 الشْهة الاازية : 
ريع   ابمرترترت  واحلارترترتاة وهنرترترتاك شرترترتبه  أو يلرترترت  أخرترترتر  أ رترترتبوه " ءقلاديرترترت  " لّنرترترترة مرترترتا رددهرترترتا الببغرترترتاوا  وهرترترتُ أن الشرترترت

ممطرترترتورة والنابرترترته ال يفرترترتُ مبمطلبرترترتا  املمطرترترتور ومرترترتن مث كرترترتان ال برترترتد مرترترتن مثجيرترترتاد مصرترترتدر ةخرترترتر للمشرترترتريب يعممرترترتد يلرترترتى العلرترترتر 
 العصري والمجارب ا ي ايا  مب اال مفات للدين بدائرة المو اه الرو ُ للفراد وهذا هو  ال العلمايا    

ال يطر هرترترتا مثي رترترتان يرترترترف اهلل  رترترتق  –أيرترترتداء ا سرترترتالس احلا رترترتدون الرترترتال أطلقهرترترتا أول مرترترتا أطلقهرترترتا  –وهرترترتذن الشرترترتبه  
با هرترترتل والقصرترتور ، واملو رترترتف  -ءعرترتار يرترترتن ذلرترتك يلرترترتواع كبرترتساع   -معرفمرترته و رترترتدرن  رترتق  رترترتدرن ، فإذرترتا ءعرترترتمث بداهرترت  ا امرترترته 

 الوا ب اختاذن  اال  ائلها هو  بل كل شُء ديوءه مثر ا ميان وءعريفه بقدر اهلل ءعار . 
 مر ين هذا ويفىض ورودها من مثي ان يريد المنبه من دينه و ان ذ يقول :لّننا سنقطب الن

 مثن هذن الشبه  ال ء موق أن ءّون موضب يمر مثال مثذا سلمنا بنبو  طرفاها و ا :
 أن الشريع   ابم  مبعى أذا أ ّاس  امدة ال ءقبل املروي  لدودة ال ءقبل الموسب . -1
  أذا ال شُء فاها  ابه يلى ا طال  .أن احلااة البشري  ممطورة مبعى -2

والوا ب أن كال االفىاضني خاط  ماماع وأن مصرتدر هرتذن الشرتبه  مثمنرتا هرتُ اللو رت  الرتال أ رتابه أوروبرتا فايمقلرته مرتن 
 ا ميان بالنبا  املطلق مثر المطور املطلق  ىت   به كل ءغس ءطوراع .

برترتالمطور املطلرترتق برترتل ينفرترترد بايمبرترتار  رترتايون سرترتس احلارترتاة هرترتو "  مثن المصرترتور اٍ سرترتالمُ ال يقرترتر النبرترتا  املطلرترتق وال يرترتؤمن
 احلرك  داخل مثطار  ابه  ور لور  ابه" وهُ ما،ة ما كايه لمّون لوال أيه من يند اهلل .

ويماج  لذلك  اء  الشريع   اكم  لّال طر  احلارتاة البشرتري  النابرته واملمغرتس   مثطرتار يرتاس ال يشرتذ ينرته شرتُء 
 منهما . 

لف ا مرت  يعرتون  قاقرت  ءغرتس احلارتاة وءطورهرتا مرتاس الرتويُ . يمبرتني ذلرتك مرتن  ولرت  يمرتر برتن يبرتد الع،يرت، ولقد كان س
 رضُ اهلل ينه املشهورة

 " جيدُّ للناس من ا  ضا  بقدر ما أ د وا من فجور "  
العرا  يرتن كنرتس مرتن ةرائرته الفقهارت  الرتال اسرتمنبطها برت - رتني ايمقرتل مثر مصرتر –ويمبانها من يدول ا مرتاس الشرتافعُ 
  ىت أ بح له مذهبان :  دمي و ديد . 

 ويمبانها من القايدة ا  ولا  الال ءنص يلى ءغس الفمو  بمغس المروف وا  وال .
 …أدركوا هذا مب مثدراكهر ا ازس للوقاق  العماق  الّرب 
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   اْليَاااْهَم ُُ ُُ  َأْنَمْلاا ُُ َلُكااُم اإِلْساااَلَم ِدِن ااا َ لَااْيُكْم زِْعَمِِاا  َوَرِضاا َلُكااْم ِدِااَنُكْم َوَأْتَمْماا [ ، 3املائرترتدة: ]سرترتورة   ي
ااَر اللّااوِ    : ومرترتب مثميرترتاذر املطلرترتق مبرترتدلول  ولرترته ءعرترتار اااَأبْاَِِغاا   َأ َاغَياْ َوُاااَه الُااِمي َأزَاااَلَ  ِ لَااْيُكُم اْلِكَِاااَل ُاَوُصااال  َحَكم 

 وفهرتر هرتذن احلقاقرت  مايرتب فهرتر  ايرتدة الو رتود الّرترب  [114ا يعرتاس: ]سورة :     ِ اْلِجاُ  َواإِلزاَس ُُ َوَااا َخَلْقا
ُُونِ    [56الذاريا : ]سورة   لِيَاْعُْ

 يرسر ا طار العاس للشريع  والدائرة الشامل  للوااة البشري  والال ال ء،يد يلى  ال   أ  اس : 
قاقرترت  الرترتال ال  وايرترتب  ابمرترت  ممعلقرترت  حبقاقرترت  ا ي رترتان ذاءرترته أ  و رترتد   أي زمرترتان ومّرترتان ءلرترتك احل القساام اَو  :

ءمغس وال ءمبدل يلى ا طال  : وهذن  اء  الشريع   ا با ّاس ءفصالا   ابمرت  كنبا رتا ، فصرتلها اهلل ءعرتار ءفصرتاالع  
كالشرترتعائر المعبديرترت  احملضرترت  مرترتن  رترتالة و رترتااس و رترتج وكا ّرترتاس الطهرترتارة املخملفرترت  وكا ّرترتاس ا سرترترة مرترتن يّرترتا  و وامرترت  

 مثخل … م  من زيا و ر وسر   وخااي  وطال  ويدة وكاحملرما  الرئا ا  الناب
 فهذن فصله مبقمضى احلّم  وا داي  الربايا  الال ال ميلّها البشر ولو وكل شُء منها مثلاهر لضلوا وءاهوا.

 وايب  ابمرت  ا رتوهر وا رتدف لّنهرتا ممجرتددة الصرتور ممغرتسة ا سرتالاب   رتب سرتن  اهلل الّويارت   القسم الااز  :
 وما شاهها .… واملنهج اال مصادي للم  واخلط  المعلاما  : منل يو  احلّر وطريقمه 

وهذن وضعه  ا الشريع   وايد وضوابع يام  ال يصح أن خترج ينها. فاحلّر منال يقوس يلرتى أ رتول ، منهرتا : 
أن يّرترترتون مبرترترتا أيرترترت،ل اهلل وأن يّرترترتون شرترترتورياع ، ومرايرترترتاة  لرترترتب املصرترترتاحل ودرء املفاسرترترتد ، وسااسرترترت  النرترترتاس بالعرترترتدل وءرترترتوفس 

مثر ا مهرترتاد  –ر رترت  مرترتن غرترتس ي رترتاان  –وءركرترته المفصرترتاال  ….. صرترتى  رترتد ممّرترتن مرترتن ا مرترتن والطمايانرترت  للريارترت  أ 
ا مرترترت  منرترترتل كافارترترت  وشرترترتروق املبايعرترترت  والعرترترت،ل وحتديرترترتد الشرترترتور  وكافارترترت  ءنمرترترتار الواليرترترتا  والقضرترترتاء وحتديرترترتد املصرترترتلو  أو 

 مثخل ….املف دة 
و رترتوب ءرترتامني الضرترتروريا  و ، والبشرترتر م رترتمخلفون فارترته ، واال مصرترتاد يقرترتوس يلرترتى أ رترتول ، منهرترتا : أن املرترتال كلرترته هلل 

النهرتُ يرتن اال مّرتار وا شرتب ، و حترمي الربرتا واملّرتوس ، و حترمي أكل أموال الناس بالباطل   أي  ورة ، و لّل فرد ، 
 مثخل…احلع يلى ا يفا  وو وبه مثذا ا مضه الضرورة و النهُ ين أن يّون دول  بني ا غنااء ، و 

اال مصادي  ، وضمان حتقاق هذن ا  ول وكافا  المعامل املبرتا  برتني املؤس رتا  العامرت   أما أسلوب وضب اخلطع
واخلا   ومثشراف الدول  أو ساطر ا يلى ا يماج أو المجارة وما أشرتبه ذلرتك فهرتُ موكولرت  أيضرتاع مثر ا مهرتاد ا مرت    

  دود ءلك ا  ول . وهّذا بقا   اال  احلااة املما ل  .
فرتو  كويرته طبعرتاع فامرتا ال يرتص  –جيرتب أن ءمرتوفر فارته  –املبرتا  أو الوا رتب هنرتا  – أن اال مهاد هذا مب المنباه مثر

 شروطاع منها :     –شريااع فاه 
 أهلا  ا مهد فلاَ من  ق أي موظف أو م ؤول أن جيمهد   ب هوان . -أ 
 أال يصادس يصاع أو  ايدة شريا  أخر  . -ب

ض  : ويعمث ها ا يشط  البشري  الال ال يال    ا   ذا رتا با رتد  والضرتالل ا مور الدياوي  احمل القسم الاالث :
والرتال ا مضرترته  ّمرترت  اهلل ءعرترتار أن ءعممرترتد يلرترتى سرترتعُ ا ي رترتان وخربءرترته كرترتُ أقرترتق بنف رترته معرترتى اسرترتمخالفه   ا رض 
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مخدامها واسرترتمعمارن فاهرترتا وذلرترتك كالضرترترب   ا رض الكمشرترتاف أسرترترار الّرترتون أو مرترتا ي رترتمى " خرترتواص املرترتادة " واسرترت
لى ا  احلااة البشري  وءذلال  عاها وك ائر ا يمال وامل ائل المطباقارت  الرتال ختضرتب للمجربرت  البشرتري  وميّنهرتا معرفمهرتا 
بالمنقاب ين يواماَ الّون امل ماة " القوايني الطباعا  " منل شرتؤون ال،رايرت  والصرتناي  والعمرتارة وكرتل ممرتاهر احلارتاة 

مثر ا هد البشري مثال أذا بو ويها   دائرترة احلارتاة البشرتري  ختضرتب للغايرت  ا ساسرتا  مرتن املادي . وهذن موكول  بّاملها 
الو رترتود " العبرترتادة " مرترتن  هرترت  أذرترتا  رترت،ء مرترتن احلركرترت  ا ي رترتايا  الرترتال ينبغرترتُ أن ءّرترتون كلهرترتا هلل و رترتدن ال شرترتريك لرترته فهرترتُ 

"الهجاهل ا  ّرتاس ا خرتر   الرتذي هرتو أ رتد ا  ّرتاس المعبديرت  اخلم رت  ولّرتن "المْاح "بصف  يام  مندر   حترته 
 رترترترتد ء رترترترتري يلاهرترترترتا مثمرترترترتا لغرترترترترض االسرترترترتمخداس أو كافامرترترترته، وبا ملرترترترت  فهرترترترتُ سرترترترتال   ، النااااُل ، الحراااااة ، الكرااااااة "

 ي مخدمه الشرطُ كما ي مخدمه اللص لّن املؤمن ي مخدمها بايمبارن الشرطُ احلارس حلدود اهلل ءعار .
ا   رترتاس أو خيرترترج ينهرترتا فلرترتر يعرترتد هنالرترتك مرترتا يرترتربر أيرترت  شرترتبه   ومبرترتا أيرترته لرترتاَ   احلارترتاة البشرترتري  شرترتُء يبقرترتى بعرترتد هرترتذن

  ول مثسالس احلااة كلها هلل خالص  له و دن م مقام  يلى  ّمه وشريه .
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 المنافقون كثير
    

مرتن ا  اويرتل ،  ساقول ينا يبارتد الااسرتق العصرتري وسرتديمه ومنا رترون :  مثينرتا  امرتدون وأينرتا ر عارتون ، ومرتا مثر ذلرتك
 .. أال فلاقولوا ما شاهوا فما يب نا يوماع ما مبا يقولون .. فقد  لنا ما جيب أن يقول .. ومثذا أرضانا ربّنا فال يبايل

وسرترتاقولون وسرترتاقول أولارترتاههر وسرترتدي  ياسرترتقهر مرترتن ا ئمرترت  املضرترتلني باينرترتا خرترتوارج وءّفسيرترتون وغرترتس ذلرترتك .. كعرترتاد ر    
نرتور ، فرترتنون يرتربأ مثر اهلل مرتن معمقرترتد اخلرتوارج ومرتن كرترتل معمقرتد خيرتالف يقارترتدة أهرتل ال رترتن  .. لمنفرتس النرتاس يرترتن احلرتق وال

 وا ماي  .
فلاقولوا ما شاءوا أن يقولون .. فالشمَ ءشر  رغر أيف ا رمد ، وأسلوب مثلصرتا  الرتمهر للمنفرتس يرتن ديرتوة احلرتق   

فقدميا  ال فريون ين موسى يوس  رتاء .. ... أسلوب  دمي رخاص يقمدي هؤالء فاه باساءذ ر وشاوخهر الغابرين 
ِِ اْلَوَساَد    بالبانا  : ََْر َ  ِدَِنُكْم َأْو َأْن ُِْ ِهَر ِ   ا َُ  . [26غافر: ]سورة  ِ َز  َأَخاُف َأْن ُِاَْ

 .   و ال غس ذلك   أيبااء اهلل ءعار .. من أو ر مثر خامهر
ع سرترتا ع كنرترتبح الّرترتالب ، مرترتا يرترتاد ينطلرترتُ أو خيفرترتى يلرترتى فقرترتالوا : سرترتا ر وكرترتاهن و نرترتون .. وهرترتذا أسرترتلوب هرترتاب

 اخللق ..
وأيرترته ءرترتر  أيهرترتا ا م الّرترترمي برترتان كالمنرترتا   هرترتذن الور رترتا  مل خيرترترج يرترتن ةيرترت  لّمرترت  أو  رترتديع  رترتواح أو  رترتول 
 وايب أو ءابب أو مثماس من أئمرت  الرتدين وغرتسهر مرتن العلمرتاء املخلصرتني .. فمرتن رمايرتا بشرتُء مرتن هرتذا فإمنرتا يرمرتُ برته 

برترته وسرترتن  يبارترته والصرترتواب  ويلمرترتاء ا مرترت  املخلصرترتني .. وحنرترتن يلرترتى كرترتل  رترتال ينرترتدما كمبنرترتا هرترتذن ا ورا  مل يّرترتن  رترترةن ر 
ينممر من أكنر الناس ءاياداع أو  ناءع ، بل خنّطها وحنن يمو ب ا ذ  والعداوة والطعن والمشرتهس والّرتذب والبهمرتان   
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ار ومغفرءرترته مثن رتَعرترتار وشرترتريعمه و   نرترتب رضرترتوان اهلل ءرتَعرترتالرترتنفَ وا هرترتل والعرترترض ، وهرترتذا كلرترته ال شرترتُء   سرترتبال اهلل ءرتَ 
 : ول   ان  رتنل بقرتمرتا أن أءرت صله .. و  يب هن

 اء َ ةلدينا لمد منهر و           فإن أيب ووالد  ويرضُ
وبعد هذا كله .. فنون يعلر أن كالمنا هذا ال يرضُ احلّوما  وال أولااءها ويبارتدها .. ويعلرتر برتان لرتديها مرتن 

 ائل املّر والّاد ما ال يعلمه مثالّ اهلل .. ولّننا يعلر ويو ن  بل هذا بان اهلل ربنا ومواليا ويا ريا يقول:وس
  ُاْم َشْيَ ا ِ ُن الُلَو ِبَما َِاْعَمُلهَن ُاِحيّط ُُ  [120 ةل يمران:]سورة  َوِ ْن َتْصُِْروا َوتَاُِاُقها   َُِسرُِنْم َنْي
 سورة ا ادل  بعدما أخرب بان  ،ب الشاطان هر اخلاسرون : ويقول سبوايه وءعار   
  ََُْغِلااَُْ  َأزَااا َوُرُسااِل  ِ ن َََإلَاايَ  َنَِااَب اللُااُو  َُِحاااِدوَن اللُااَو َوَرُسااهَلُو ُأْولََِااَ  ِ اا  ا  اللُااَو قَااِهيٌّ َ لِِاالّ  ِ ُن الُااِمَِ  

 ويقرتول سرتبوايه : ،  [21-20 ا ادلرت :]سورة  َُِْساِلْل اللُاُو َ َماا لَاُو ِااْ  َاااٍد َوُِخ َهُ هزَاَ  بِالُاِمَِ  ِااْ  ُدوزِاِو َوَااْ  
 ويقرترتول ءعرترتار : [ ، 36ال،مرترتر: ]سرترتورة  َاااا َِْحُكُمااهَن َْ  َأْم َحِسااَب الُااِمَِ  َِاْعَملُااهَن الُسااَيََاِت َأْن َِْسااُِْقهزَا َسااا

ُْ َجَمُعها َلُكاْم  َاْخَشاْهُاْم  َااَلاَدُاْم  اُلِمِ َ    ويقول سبوايه :[ ، 4 العنّبرتو :]سورة  قَاَ  َلُهْم الُناُ  ِ ُن الُناَ  َق
هّْ َواتُاَْاعُاها ِرْضاَهاَن اللُاِو ِ َِماز ا َوقَاُلها َحْسُْاَنا الُلُو َوزِْعاَم اْلهَِنياُل  َاازْاَقَلُْها بِِنْعَماٍة ِااْ  اللُاِو َوَ ْساٍل لَاْم َِْمَسْساُهْم ُسا

َُْا  َاال َتَخااُ هُاْم   ُإو َ ْسٍل َ ِ ايٍم ِ زَُماا َإِلُكاْم الُشاْيََانُ َوالُلُو  ]سرتورة  َوَخااُ هِن ِ ْن ُنْناُِْم ُااْ ِاِنيَ   َُِخاَهُف َأْولِيَاا
 .[175-173 ةل يمران:

ء ولنرترتا  رترتدوة   هرترتود مثذ  رترتال لقومرترته بنبرترتا  كنبرترتا  ا برترتال أو أشرترتد وهرترتر القرترتوس ا برترتارون الرترتذين كرترتايوا أشرترتد مرترتن هرترتؤال
  وة فّايوا يبطشون ويمخذون املصايب لعلهر خيلدون :

  ُُوِز  َجِميع ااا ثُااُم   تُاْنِ اا ّْ ِاُمااا ُتْشاارُِنهَن ِاااْ  ُدوزِااِو َ ِكياا ُُوا َأزَاا  بَااِري ُُ اللُااَو َواْشااَه ُروِن ِ زَاا  قَاااَ  ِ زَاا  ُأْشااِه
ُُ َ َلْ الُلِو رََب  َورََبُكاْم َااا ِااْ  َدابُاٍة  ُْ تَاهَُنْل ِ  ُ ُااَه آِخاّم بَِناِصاَيَِِها ِ ُن رَبَا  َ لَاْ ِصاَراٍط ُاْساَِِقيٍم  َاِ ْن تَاَهلُاْها  َاَقا

رَُنْم َو  َتُسِروزَُو َشْيَ ا ِ ُن رَبَا ُُ بِِو ِ لَْيُكْم َوَِْسَِْخِلُف رََب  قَاْها ا َغياْ ٍْ َحِوايّظ ا  َ لَااَأبْاَلْغُُِكْم َاا ُأْرِسْل   ْ ُناَل َشاْ 
 [57-54هود: سورة ]
: كفريرترتا بّرترتر وبدسرترتاءسكر وبقرترتوايانّر  فهرتا حنرترتن يقو رترتا لعبارترتد الااسرترتق و ّومرترتا ر ويصرترتد  هرترتا ويقرترتذفها   و رترتوههر  

الّفريرترترت  ، وبرترترتدا باننرترترتا وبارترترتنّر العرترترتداوة والبغضرترترتاء أبرترترتداع  رترترتىت ءر عرترترتوا مثر شرترترتر  اهلل ءرتَعرترترتار و رترترتدن وءنقرترترتادوا لرترترته وء رترترتلموا 
 ء لاماع .

نهر وءعرترتار بقوءرترته ا ،يلرترت  الفايارترت  المافهرترت  ، برترتان اهلل أيلرترتى وأ رترتل وأيرترته هرترتو ا برترتار ذو القرترتوة ويقرترتول لّرترتل مرترتن اغرترتى مرترت
َُُن اللُاَو َااْهلَْ الُاِمَِ  آَانُاها َوَأُن اْلَكااِ رَِِ      املمني وأيه مور املؤمنني ويصسهر وأن  ندن هر الغالبون ، َإلِاَ  بِا

ُِِحاِب ُناُل َخاُهاٍن َنُواهٍر  ِ نُ   ال ءعرتار : ،   َاْهلَْ َلُهمْ  َُ َ ْ  اُلِمَِ  آَاُنها ِ ُن اللُاَو    اِ  َُ ُِ احلرتج: ]سرتورة  الُلَو 
ُِ َ َخااُر َ لَااْيِهْم الُسااْقُف ِاااْ   ويقرترتول ءعرترتار : [ ، 38 يَااازَاُهْم ِاااَ  اْلَقَهاِ اا ِْْلِهْم  َااَُتَْ اللُااُو بُاناْ ُْ َاَكااَر الُااِمَِ  ِاااْ  قَااا قَاا

 [26النول: ]سورة  َوَأتَاُاْم اْلَعَماُل ِاْ  َحْيُث   َِْشُعُروَن   َاْهِقِهمْ 
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ويقرترترتول  رترترتر أيضرترترتاع : مثيرترترتا ءوكلنرترترتا يلرترترتى اهلل ربنرترترتا وربّرترترتر .. فل رترترتمر مثالّ يبارترترتداع مرترترتن يبارترترتدن ةخرترترتذ بنوا رترترتاّر مرترترتموّر 
 .. با داركر وأ واءّر وأيماركر .. فاين ءذهبون

  اْلَواِسااُقهَن بَااالّ   َاَهااْل ُِاْهلَااُ  ِ  ُ اْلَقااْهُم  [ ، 35ا  قرترتاف: ]سرترتورة  َُِاَ  الُااِمَِ  َاَكااُروا الُسااَيََاِت َأْن َأ َاا
ُْتِيَاُهْم اْلَعاااَماُل ِااااْ  َحْياااُث   َِْشاااُعُرونَ  َِ َأْو َِااا ََْر َأْو َُُِْخاااَمُاْم ِ ااا  تَاَقلِاااِِْهْم َ َماااا ُااااْم   َِْخِساااَف اللُاااُو ِبِهاااْم ا

  [46-45النول: ]سورة   ِبُمْعِجلِِ َ 
    ومه فقال : ه  ا   ولنا  دوة باحلناف مثبراهار  انما  َ  
   ْاِز  َو  َأَخاااُف َاااا ُتْشاارُِنهَن بِااِو ِ  ُ َأن َُ ُْ َااا ََ رَبَاا  ُنااُل   قَاااَ  َأُتَحاااِجهِز  ِ اا  اللُااِو َوقَاا َْ رَبَاا  َشااْيَ ا َوِساا ََِشااا

ا ٍْ ِ ْلم  َ لَاْيُكْم  َأْشرَْنُِْم بِاللُاِو َااا لَاْم ُِانَااَلْ  بِاِو   َو  َتَخاُ هَن َأُزُكمْ  َأْشرَْنُِْم   اُف َااَأَ ال تَاَِمَُنُروَن وََنْيَف َأخَ   َشْ 
َُِي اْلَورَِِقْيِ  َأَحقِ  ََْاِ  ِ ْن ُننُِْم تَاْعَلُمهَن   ُسْلََاز ا َ    [81-80ا يعاس: ]سورة  بِا

 ويا  ا واب  امساع واضوا  لاا : 
 َ ُُِوَن   ِب ُْلمٍ   آَاُنها َوَلْم َِاْلُِْسها ِ َِمازَاُهمْ  اُلِم ََْاُ  َوُاْم ُاْهَِ  [82ا يعاس: ]سورة  ُأْوَلََِ  َلُهْم ا

َق   :و دوة أخر  با واب النيب  َُ زَا اللُاُو َوَرُساهلُُو َوَصا َُ ََْحَلاَل قَااُلها َااَما َااا َوَ ا َوَلُما رََأى اْلُمْ ِاُنهَن ا
ُُوا اللُاَو َ َلْياِو  َ الُلُو وَ  ُقها َااا َ اَاا َُ ا ِاْ  اْلُماْ ِاِنيَ  رَِجااّ  َصا ُهْم َااْ  َقساَرُسهلُُو َوَاا زَاَدُاْم ِ  ُ ِ َِماز ا َوَتْسِليم  ْ اَ ِماناْ

هُ  ُِِال  اْم اَ اَزْحَُْو َوِاناْ ْْ ُلها تَا ُُ  [23-22ا  ،اب: ]سورة    ْ  َِاْنَِِ ُر َوَاا َب
.. اللهر ا علنا منهر .. اللهر ا علنا منهر .. اللهر ءقبل منرتا ، واكمبرته لنرتا برتراءة مرتن الشرترك اللهر ا علنا منهر 

    وائف أيمالنا .. خالصاع لو هك يا يفو يا كرمي ..
 نَاَنا َوبَاْيَ  قَاْهِاَنا َُ   َ َلْ الُلِو تَاهَُنْلَنا رَبُاَنا ا ْاَِْ  بَاياْ ُر اْلَواِتِحي َ   بِاْلَحَق َوَأْز  [89ا يراف: ]سورة   َخياْ

مرتن أهلرته ومرتن كرتل  رءاه  مرتن شرترك القرتايون ب رت رءاه  اللهر مثيا ي شهدك وي شرتهد مالئّمرتك وي شرتهد  ارتب خلقرتك أينرتا ب رت
 …اللهر فاشهد  …اللهر فاشهد  …شرك 
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 المراجع
 لبخاريلاملفرد  اَدل . 
 ا مني الشنقاطُ حملمد أضهاْ الْيان     ِساح القرآن بالقرآن . 
  البن  ار ا وزي  . أ الم المهقعي 
 خ  ات  العالم  .لجويمث ل تاِر

 للواف  ابن كنس. توسير القرآن الع يم 
 يب  عفر لمد بن  رير الطربي. جااَ الْيان    توسير القرآن  
 حملمد بن أ د ا يصاري القرطيب. الجااَ َحكام القرآن 
 لمقري،يل الخَط. 

 موي  من يلماء سد . يةالُرر السن  
  للشاي لمد بن مثبراهار. رسالة تحكيم القهازي 
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 بد اهلل بن يبد الر ن أبا بطنيلع    تعِرف العْادة وتهحيُاا رسالة 
 لشمَ الدين أيب يبد اهلل املعروف بابن القار ا وزي  معادازاد ال . 
  مد بن يماقحل سْيل النجاة والوكا . 
 للقاضُ يااض ، بشر يور الدين القاري . صَوْالشوا بِعِرف حقهق الم 
 يب يبد اهلل لمد بن مثمسايال البخاري صحي  الْخاري  . 
 صحي  سن  اب  ااجة . 
 للواف  لُ الدين أك بن شرف النووي صحي  اسلم بشرح النهوي .   
 يب احل ني م لر بن احلجاج. صحي  اسلم  
 البن ءاما  العْهدِة . 
 شاكر  د   مُة الِوسير . 
 البن ءاما  الوِاوى الكْرى . 
 للواف  أ د بن يلُ بن  جر الع قال    ِ  الْاري بشرح صحي  الْخاري 
 حملمد بن يلُ بن لمد الشوكا .  ِ  القُِر 
 ِ لعبد الر ن بن   ن ةل الشاي. هحيُارح نِال الِاجيُ شا  الما 
 اد  ربيل  نِال اُخل دسِهري . 
 ة القازهن  . يبد البا ُ فؤاد نِال ز ِر
 عة الغال  .  يب لمد يا ر املقدسُ نشف النقال    شِر
 أ د شاكر نلمة حق . 
 لمقُ الدين أيب العباس أ د بن ءاما  . اجمهع الوِاوى 
 لبعض يلماء سد ا يالس   اجمه ة الرسائل والمسائل النجُِة 
 ُلإلماس أ د بن  نبل  اسنُ اإلاام أحم. 
 ربن  جال المَالب العالية . 
 البن ا  س النهاِة . 
  وثائق الحرول الصليْية والغلو المغهل. 
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